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ÖZET
Sartre‘ın felsefesinin ana konusu, insan varoluĢu ve insanın bu dünya ile olan
iliĢkisinde açığa çıkan ve hiçbir zaman güncelliğini yetirmeyen özgürlük kavramıdır.
Sartre felsefesine iliĢkin bir tezin, bu nedenle, özgürlük kavramını ele alması zorunlu
görünmektedir. Dolayısıyla, bu çalıĢmada genel olarak Sartre‘ın düĢüncesinin
temelinde nelerin yattığından hareketle onun özgürlük anlayıĢına ve varlık görüĢüne
değinilecektir. Bu bağlamda ilkin Sartre‘ın etkilendiği felsefe tarihindeki kimi
önemli figürlere değinilecek, daha sonra Sartre‘ın Varlığı nasıl yorumladığına
bakılacak ve bununla bağlantılı bir biçimde insanın nesneler dünyası ile olan
iliĢkisinin derin anlamının sorgulanması doğrultusunda ortaya çıkan ‗hiçlik‘
kavramının üzerinde durulmaya çalıĢılacak ve insanın eylemselliğinin ve beraberinde
ortaya çıkan ‗iç daralması‘ ve ‗bırakılmıĢlık‘ gibi kavramların özgürlükle ne gibi bir
bağlantı içerisinde oldukları ele alınacaktır. Sonuç olarak, özgürlük, Sartre‘a göre,
insan varlığının temelidir ve insan varoluĢunun anlaĢılması özgürlüğün anlaĢılması
ile eĢ-güdümlüdür. Çünkü Sartre, özgürlük dediğimiz Ģeyin insana sonradan eklenen
ya da sonradan elde edilen/kazanılan bir insan niteliği olmadığını; bu özgürlük
insanın hiçliği sayesinde ortaya çıkan ve hep insanın varoluĢuna bağlı olan bir
özgürlük olduğunu ifade eder.
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ABSTRACT
The main subject of Sartre‘s philosophy is the conception of freedom that
appears in human existence and man‘s relationship with the world and it does not fell
from favor at all. Therefore, it seems necessary to delibarete on the concept of
freedom in such a thesis which is about Sartre. Accordingly, in this study, generally
it will be tried to mention of his concept of freedom and the point of being on the
basis of what are lying on his thought‘s foundation. In this context, firstly, it will be
mentioned of some important figures and their philosophical thoughts which
influenced Sartre‘s idea in the philosophy of history, then it will be discussed how
Sartre commented on Being and connected with that it will be focused on the concept
of ―nothingness‖ which emerges in the direction of questioning the deep meaning of
the relationship between man and the world of objects and it will be dealt what kind
of relationship there is between the human actualization and the concomittants
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ÖNSÖZ
Tezin konusunun ―J. P. Sartre‘ın ‗Varlık Ve Hiçlik‘ Adlı Eserinde Özgürlük
Kavramı‖ seçilmesindeki temel etken, Sartre varoluĢçuluğunun doğurduğu
özgürlüğün hiç eskimeyen ve daima güncel kalan bir mahiyete sahip olmasında
yatıyor. Tezin yazılma amacı ise Sartre varoluĢçuluğunda özgürlüğün nasıl mümkün
olduğunu göstermek ve hiçliğe bulanmıĢ insanın; bu hiçliği sayesinde nasıl özgür
olduğunu göstermeye çalıĢılmıĢtır. Tezin hazırlanıĢında elden geldiğince geniĢ bir
yelpazede literatür taraması yapılarak, tezin yazılımına öyle geçilmiĢtir. Bu
doğrultuda tez araĢtırmamın ve yazımının gerçekleĢmesinde büyük katkıları bulunan
danıĢmanım Emrah AKDENĠZ hocama, felsefe bölümünün diğer hocalarına ve her
zaman maddi ve manevi yanımda olan ailem ve sevdiklerime teĢekkürlerimi sunarım.

Aydın YAZĞAN

v

GĠRĠġ
―hepimiz Ģurada oturmuĢuz,
o değerli varoluĢumuzu sürdürmek için yiyip içiyoruz.
Oysa, var olmaya devam etmemiz için hiçbir,
ama hiçbir sebep yok.‖(Sartre, 2016a: 167)

VaroluĢçu felsefenin önemli isimlerinden biri olan Fransız filozof, edebiyat
ve oyun yazarı Jean Paul Sartre, hem yaĢadığı dönemde hem de ölümünden sonraki
dönemlerde çeĢitli eleĢtirilere mâruz kalmıĢtır. Bununla birlikte görüĢleri ve yaĢamı
bakımından kendi kendisiyle tutarlı bir filozoftur ve yaĢamdaki duruĢu ve
konumlanıĢı felsefesinin somut bir örneğidir. Sartre‘ın varlık anlayıĢı insanın bu
hayattaki varoluĢsal somut yaĢantısı ve özgürlüğü ile ilgili olduğundan hiçbir zaman
güncelliğini yitirmeyen bir tazeliğe sahiptir. Örneğin I. ve II. Dünya savaĢlarında
ortaya çıkan insanlık dramı düĢünüldüğünde bu savaĢların insanın varoluĢunda
ortaya çıkardıkları, insanın kiĢisel seçimleri sonucu sergilediği tavırlar ve bunun
sorumluluğunu üstlenmesi gibi olgular her zaman karĢılaĢtığımız ya da
karĢılaĢacağımız türden sorunlardır.

Çünkü insan bu dünyaya bırakılmıĢ bir

özgürlüktür. Ġnsan yalnız baĢınadır ve bunun yanında bir toplum içinde
yaĢamaktadır. Sartre‘a göre tek baĢına ve baĢkaları ile yaĢamayı öğrenen insan, bu
yaĢam serüvenini kendisi yapar. Sartre‘ın özgürlük görüĢü, bencillik veya
sorumsuzluk olarak düĢünülebilecek olan bir her dilediğini gerçekleĢtirme olanağı ile
ilgili değildir. Sartre insanın; dinlerin, geleneğin, ahlak kurallarının vs. gölgesinde bir
yaĢam sürmemesi gerektiğini; insanın ne yaparsa yapsın kendi seçimiyle, kendi
kararıyla yapabileceğinin altını çizer. Çünkü insan özgürdür. Bu özgür oluĢ seçilen
veya sonradan kazanılan bir Ģey değildir; insanın varoluĢunun bir dokusudur. Yani
varoluĢsal bir yanımız olan bu özgürlük bize özümüzün olmadığını bildirir. Sartre‘a
göre, insan varoluĢunun önceden belirlenmiĢ bir özü yoktur. Ġnsan, kendi varoluĢunu
kendi özgür eylemleriyle inĢâ eder ve bunu bilincin yönelimsellik özelliğini
kullanarak yapar.
Bu öznenin bir öncesi yoktur. O hedeflediği Ģeydir. Odur. ġeyin bizzat
hedeflenmesidir, ona doğru atılma, hamle etmedir… Bu dağınık
öznelleĢmeler arasına bir süreklilik koyulabilir ve bu sürekliliğe karakter ya
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da mizaç adı verilebilir. Bu baĢ dönmesine karĢı donanımlı olmak için kiĢilik
dediğimiz özne taklidine sarılabiliriz de… Ben, bir yer olmadığı gibi, bu
yerde oturan, özgürlüğüne metafizik bir erdem gibi sarılan ―küçük bir Tanrı‖
da değildir. Bir içselliği olmadığı gibi, dağınık benleri toplan borusu ile bir
araya getirecek bir bütünlüğü de yoktur. Sartre kesinlikle özneden ancak
çoğul olarak söz etmek gerektiğine inanır… Özne olmak bir durum değil bir
eylemdir, bir harekettir. Harekettir. Eylemler ve hareketler dizisidir ( Levy,
2004: 225-227).
Ġnsanın öncesinin olmadığını söylemek; insanın bir özü olmadığını ifâde
etmek anlamına gelir. Ġnsan bu yönüyle belirsizlik ve boĢlukla doludur. Diyebiliriz ki
bu özün olmayıĢı insana bir Ģeyler olma isteği verir. Ġnsan bu özelliğinden dolayı
seçimlerde, eylemlerde bulunur; bu durum ise ona kendisini oluĢturma olanağı verir.
Sartre‘a göre insan ne bir Tanrı tarafından yaratılmıĢtır, ne de önceden yazılmıĢ bir
kadere sahiptir; insan dünya içine bırakılmıĢtır ve bırakılmıĢlık ise onun yalnız, tek
baĢına olduğunu gösterir. Bu bırakılmıĢ ve yalnız oluĢu onun özgür olduğunu
gösterir. Sartre, Tanrı‘nın olmaması gerektiği üzerinde durur. EĢ deyiĢle Tanrı‘nın
varlığının kabûlü insan özgürlüğünün sınırlandırılması, engellenmesi anlamına
gelmektedir. Özünün olmayıĢı insanın özgür olduğunu, yani seçim olanağının
olduğunu gösterir. Bununla birlikte özgür oluĢu, bu varoluĢsal yanı insanın
konumlanıĢını da güç bir duruma sokar. Bu durum, özellikle onun kurgusal
metinlerinde karĢımıza çıkar. Bundan dolayı roman kahramanlarının yaĢamsal halleri
ve karakterleri kolay kolay anlaĢıl(a)maz; çünkü herhangi bir karakter için iyi veya
kötü yakıĢtırılması yapılamaz; tam tersine varoluĢun özden önce geldiği
düĢüncesinden hareketle insanın eyleyerek kendi varoluĢunu nasıl kurmakta olduğu
sergilenir. Bundan dolayı eserlerindeki kahramanların iyi yönlerinin yanında yanlıĢ,
kaba, kötü, iğrenç, düĢüncesiz yanları da iĢlenir. Bu vasıfların tümü insana âittir.
Sartre‘ın yapıtlarında ortaya koyduğu Ģey, aslında insanın, bu dünyaya bırakılmıĢ
olmasından dolayı duyduğu varoluĢsal bulantı ya da iç daralması hâline iliĢkindir.
Ġnsan, bırakılmıĢlık durumundan dolayı yalnız ve bir baĢınadır. Bu onu sürekli
eylemeye iter ve bu eylemsellik de sorumluluğu doğurur. Sartre varoluĢçuluğu,
insanın bu dünyada tek baĢına olduğunu ve insanın yalnız bir Ģekilde eylemleriyle
yüz yüze kaldığını ifade eder. ĠĢte özgürlüğün de bu olduğunu anlatır. Yani insanın
varoluĢu özgürlüğüdür ve insan ondan kaçamaz.

2

Bu çalıĢmamızda Sartre felsefesinde özgürlüğün ne olduğu ve nasıl
gerçekleĢtiği ve olanaklılığı üzerinde durulacaktır. Buradan hareketle Sartre
felsefesinde özgürlükle bağlantılı varlık (kendinde varlık, kendi-için varlık), hiçlik,
bırakılmışlık, sorumluluk, eylem, bulantı-iç daralması, kötü niyet-yanlış inanç, öteki
gibi baĢlıca kavramlara değinilerek özgürlük anlayıĢı daha anlaĢılır kılınmaya
çalıĢılacaktır. Örneğin Sartre‘a göre, özgürlükle bağlantısı olan bulantı bizi eylemde
bulunmaya iter. Bulantı bizi eylemsizliğe, duraklamaya götürmez; aksine bizi
eyleme, harekete götüren Ģeydir (Sartre, 2009: 45). Özgürlük bizi eylemeye ve
kendimiz olmamıza doğru iter.
Ġnsan kendini bulmalı, özünü elde etmeli ve Ģuna da inanmalıdır: Hiçbir Ģey Tanrının varlığını gösteren en değerli kanıt (delil) dahi- kiĢiyi kendinden,
benliğinden kurtaramaz. VaroluĢçuluk bir çeĢit iyimserliktir bu anlamda, bir
çeĢit eylem, çalıĢma öğretisidir. Bundan ötürü, ancak kendi umutsuzluklarını
bizimkiyle karıĢtıran karaçalılar, kötü niyetli Hıristiyanlar ‗umutsuz‘
damgasını basabilirler alnımıza! (Sartre, 2009c:76).
Bu tezde genel olarak Sartre‘ın varoluĢçuluğu ve özgürlük anlayıĢı
değerlendirmeye alınırken daha çok birinci dönem düĢüncelerinden yararlanılmaya
çalıĢılmıĢ ve bu bağlamda birinci dönem düĢüncelerinin toplandığı Varlık ve Hiçlik
adlı metni üzerinde durulmuĢtur. Bunun yanında edebi eserleri, oyunları ve diğer
felsefi eserlerinden de yararlanılmıĢtır. Dolayısıyla Sartre felsefesi ve özgürlük
görüĢü ele alınırken Sartre için özgürlüğün ne olduğu ya da ne anlama geldiği, neden
önemli olduğu, nasıl gerçekleĢtiği ve neyle bağlantılı olduğu, insana ne tür
sorumluluklar getirdiği, hiçlikle bağlantısının ne olduğu ve insanın özgürlüğe nasıl
mahkûm olduğu gibi sorular açımlanmaya, tartıĢılmaya ve bu doğrultuda
serimlenmeye çalıĢılmıĢtır.
Tezin birinci kısmında Sartre varoluĢçuluğunun oluĢmasında katkıda bulunan
üç önemli filozofa değinecek ve bunların Sartre üzerindeki etkileri ortaya konulmaya
çalıĢılacaktır. Bu filozoflar Hegel, Husserl, Heidegger‘dir. Bu filozofların görüĢlerine
genel hatları itibariyle bakılarak Sartre üzerinde nasıl bir etkileri olduğuna
bakılacaktır.
Sartre Hegel‘in diyalektik görüĢünden etkilenmiĢ ve varlığın iki alanı
olduğunu belirtmiĢtir. Bu alanlar kendinde varlık ve kendi için varlık‘tır. Bu
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bağlamda Hegel‘in diyalektik kavramı üzerinde durularak ‗kendinde varlık‘ ile
‗kendi için varlık‘ arasında nasıl bir iliĢki olduğu açıklanmaya çalıĢılmıĢtır.
Sartre, düĢüncelerini ortaya koyarken fenomenoloji yöntemini kullanılmıĢtır.
Bu yöntem ise ona Husserl ve Heidegger tarafından miras kalmıĢtır. Fenomenoloji
insan varoluĢunu konu edinme ve araĢtırmada önemli, yararlı ve ihtiyaç duyulan bir
yöntemdir. Bununla birlikte Sartre bu yöntemi olduğu gibi kabul etmez;
fenomenoloji, bir yöntem olarak onun felsefesinde ancak bir revizyondan sonra kabul
edilir. Bu bağlamda Sartre, Husserl‘den devraldığı fenomenolojiyi, ontolojik zemine
yerleĢtirerek ontolojik-fenomenoloji olarak yorumlar; bu da Sartre‘ın insanın
yönelimselliğini epistemolojik olarak değil de ontolojik olarak değerlendirdiğini
gösterir.
Tezin ikinci kısmında ise varlıktan söz edilecektir. Varlıktan söz etmemizin
nedeni Sartre‘ın özgürlüğü açıklarken varlık sorgulamasına giriĢmesinden dolayıdır.
Sartre varlığın iki yapısı olduğunu söyler. Varlık, kendinde varlık ile kendi için
varlık alanlarından oluĢur. Kendinde varlık; ―ne ise o olan‖ yani yaĢanılan dünyaya
denk gelen saçma, donuk, tam, eksikliği olmayan varlık türüdür. Kendi için varlık ise
bir bilince sahip olan, eksik, bırakılmıĢ ve bu bırakılmıĢlığının verdiği yalnızlığının
bilincinde olan bir varlıktır. Bu bağlamda, kendi için varlığın sorgulayabilme
kapasitesi üzerinden kendinde varlıklarla nasıl bir iliĢkiye girdiği açıklanmaya
çalıĢıldı. Bu bölümde son olarak kendi için varlığın zamansal oluĢu anlatılacaktır;
çünkü zaman, kendi için varlıkla alâkalı bir olgudur; dolayısıyla zamanı hisseden
varlık kendi için varlıktır; yani insanın bir geçmiĢi, Ģimdisi ve henüz gelmemiĢ olan
bir geleceği vardır.
Tezin üçüncü kısmında ise esas konumuzu oluĢturan özgürlük sorunu
iĢlenecektir. Sartre‘a göre özgürlük kendi için varlığın temel bir olanağıdır; yani ona
sonradan eklenen bir yeti ya da özellik değildir. Bu yüzden Sartre, özgürlüğün
insanın varoluĢu ile eĢ-anlamlı olduğunu belirtir; çünkü özgürlük, insanın, bu
dünyadaki olumsallığının farkına varmasını sağlayan, onu eyleme geçirten ve dahası
bu eylemlerinin sorumluluğunu almasına sebep olan güçtür. Sartre‘ın özgürlük
anlayıĢı birçok kavramla ilintilidir. Bunlar insanın dünyada yalnız olduğunu,
fırlatılmıĢlığını ifade eden bırakılmışlık; insanın kendinde varlık olmadığını, yani tam

4

olmadığını ifade eden eksiklik; insanın bu eksikliğinden dolayı sürekli bir istek, his
içinde olduğunu ifâde eden arzu (Sartre‘a göre bu arzu ise insanın ‗tam olma‘
arzudur); insanın hayattaki duruĢunu, hayatına devam etmesini veya hiçbir kural ve
inancı kabul etmeyiĢini ve kendine tutunacak bir dal arayarak oluĢturduğu dünyasını
ifâde eden değer; insanın gelecekle bağlantılı olarak ne kadar çok seçme özgürlüğü
olduğunu ifâde eden olanaklılık; eylem, eylemden doğan sorumluluk

ve iç

daralması-bulantı gibi kavramlar özgürlükle bir Ģekilde bağlantısı olan kavramlardır.
Ġnsan kamusal alanda yaĢayan bir varlıktır; bu nedenle özgürlüğü anlatırken
ötekine ve öteki ile yaĢanılan alana değinmemek olmazdı. Özgürlük, yalnız, tek
baĢına, istediğince yaĢamak anlamına gelmediği için, ötekiyle kurmak zorunda
kaldığımız iliĢkimiz özgürlüğü göreceli bir Ģekilde etkiler. Dolayısıyla ilgili
bölümde, öteki ile olan iliĢki ve ötekinin etkisi iĢlenmeye çalıĢılacaktır. Bu noktada
ötekiyle iliĢkide ortaya çıkan aĢk, dil, mazohizm, kayıtsızlık, sadizm olgularına da
açıklık getirilmeye çalıĢılacaktır.
Tezin son kısmında ise, tezin genel bir değerlendirilmesi ve konunun
toparlanması yapılacaktır.
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I.

BÖLÜM

SARTRE‟IN FELSEFĠ GELĠġĠMĠ

1.1. Fenomenolojik YaklaĢım:
1.1.1- Hegel
XIX. yüzyılın en etkili filozoflardan birisi olan ve hiç Ģüphesiz ardı sıra gelen
dönemleri etkilediği için felsefe dünyasında adından sürekli olarak söz edilen
Hegel‘in, çağdaĢ felsefede de etkisinin görüldüğü filozofların baĢında Jean-Paul
Sartre gelir. Sartre, varlığı yorumlarken Hegelci kavramları kullanarak âdeta
diyalektik yönteme özgü bir düĢünce çizgisini devam ettiriyormuĢ gibi görünmekle
birlikte, bu izlenim elbette yanıltıcıdır. Sartre‘ın varoluĢçuluğunda varlık, Hegel‘in
fenomenolojisinde baĢat bir Ģekilde öne çıkan -kendinde olan ile kendi için olan
iliĢkisi olarak görünür olan- diyalektik yöne benzemektedir.
Bununla birlikte her iki düĢünürün felsefelerinde ön kabûller ve hedefler
bakımından Ģüphe kabul etmez farklar bulunmaktadır. ―Hegel‘de varlığı, bilgi ve
tarih belirlerken, bu kez Sartre‘da, kendini sürekli olumlayarak yaĢam biçimini
bulma olgusu belirlemektedir.‖ (Hilav, 1982: 115). Hegel‘in dizgesinde varlığın
diyalektiği, ―kendinde olan‖ (I‘en soi) ve ―kendi için olan‖ (le pour soi) varlık
kategorileri etrafında sürekli bir devinimin, geçiĢliliğin, dönüĢümün, bütünleĢmelerin
ve bu yolla dâimî bir oluĢumun seyrettiği bir akıĢkanlıkta gerçekleĢir. Bu da varlığın
tarihini meydana getirir; tarih ise varlığın yapısıyla ilgili olarak değiĢimin ve
baĢkalaĢımın nesnelliğini oluĢturmaktadır; eĢ deyiĢle bu oluĢum, bilincin tarihidir;
yani Tin‘in kendini açımlama tarihidir. NesnelleĢerek tarihsellik kazanma süreci ise
Hegel‘e göre bilgiyi doğurmuĢtur; dolayısıyla mutlak idealizm için varlık ve bilgi
özdeĢtir (Sartre, 2011: 327). Böylece varlık ve bilgi, Hegel‘in diyalektik anlayıĢında
birbirini sürekli güdümleyerek kavram ve kavrayıĢ devinimini ortaya çıkarırlar.
Sartre‘ın

varoluĢçu

felsefesinde

varlığın

bu

diyalektiği,

Hegel‘in

fenomenolojisini anımsatırcasına, ‗kendinde olan‘ ile ‗kendi için olan‘ın asimetrik
iliĢkisi biçimindedir. Söz konusu varlık kipleri arasında dönüĢüm ya da geçiĢ
iliĢkisinden ötürü varlık sürekli bir devinim halindedir. Bu devinimsellik onun
kendini gerçekleĢtirmesi ve olumlaması olgusudur. Bu bağlamda varlığın bu iki yönü
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ile karĢılaĢmak söz konusudur; yalın bir yüze sahip ‗kendinde olan varlık‘ ile
gerçekleĢmesi bir tasarı olan ‗kendi için olan varlık‘ (Hilav, 1982: 116). Dolayısıyla
Sartre için varlık; kendisini birçok eylem alanında, bu ikili iliĢki ağı içinde
gerçekleĢtirerek, somut hale getirmektedir. Hegel‘in bu temel önemdeki iki kavramı,
Sartre

felsefesinde

‗kendinde

varlık‘

ile

‗kendi

için

varlık‘

olarak

kavramsallaĢtırılmıĢtır. Öyle ki Biemel‘in de Sartre söz konusu olduğunda iĢâret
ettiği gibi, ―Diyalektik formülasyonlara tutkusunun belirginleĢtiği yerlerde, Hegel‘in
kokusunu almamak olanaksızdır.‖(Biemel, 1984: 17). Bu etkiden hareketle Sartre
felsefesinde ―kendinde varlık‖ nesneler dünyasını, ―kendi için varlık‖ ise bilinç
sahibi insan varoluĢuna denk gelmektedir. Bu iki kavramı diyalektik olarak
birbirinde ayıran bir özellik ise yokluk kavramıdır. Yani yokluğun devreye
girmesiyle kendi için varlık, kendinde varlıktan ayrılmıĢ olur (Magill, 1971: 87).
Hegel felsefesinde varlık ve hiçlik bağlayıcı olarak oluĢ kavramının iĢin içinde
olduğu diyalektik kavramlardır. Bu, ussal olanla ontolojik olanın varlıksal yasasıdır
ve varlığı diyalektik karĢıtı olan hiçlik olmaksızın düĢünmek ya da kavramak
olanaksızdır. Sartre‘ın ise böyle bir varlık ve hiçlik diyalektiğini kabûl ettiği
söylenemez. Sartre‘a göre birbiriyle koĢut giden böyle bir varlıksal yasalılıktan söz
etmek olanaklı değildir;

tersine yokluk dünyaya ancak kendi için varlığın

aracılığıyla girer; dolayısıyla Sartre‘ın düĢünce akıĢında Hegel‘in diyalektiğinden
farklı bir yolun alındığını söylemek mümkündür.
Hegel‘e göre varlık ve yokluk orta varlığın aynı seviyesinden kendilerine
meydana çıkaran diyalektik kavramlardır. Sartre‘ın fenomenolojik
anlayıĢında ise, varlığın yokluğa tabi olamayacağı bir suretle, yokluk varlığa
tabidir. Yokluk varlığı tamamlayan soyut bir fikir olmadığı gibi, varlığın
kalbinde bulunmadan idraki de mümkün değildir. Yokluk kendisinden yokluk
hareketi için kuvvet aldığı, tamlık sıfatı bulunan ve sorumsuz bir mülk
sahibine ihtiyaç duyar. Buna göre yokluk iğreti ve sonradan gelen varlığın
karakteristiği olmaktadır (Magill, 1971: 87-88).
Bunun yanında diyalektiğin görüldüğü bir diğer iliĢki durumu da kendi için
varlık ile baĢkası için varlık arasındadır. Söz konusu iki varlık arasında oluĢan iliĢki
durumunu özgürlük bağlamında çözümlemeye çalıĢan Sartre, bu anlayıĢın temelini
Hegel‘den almıĢtır. Hegel‘in öne attığı düĢünceye göre insanın kendi varlığı,
baĢkasının varlığına bağlıdır. Bu durumda insan, ancak bir baĢka insan aracılığıyla
kendisi için varlık olabilmektedir; dolayısıyla baĢkasının varlığından ancak kendi
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varlığından Ģüphe edilmeyecek kadarıyla Ģüphe edilemez. Hegel‘e göre kendi için
varlık, kendini baĢkasında nesne olarak kavramaktadır: ―…baĢkasının varoluĢu
kendim için nesne olmam için zorunludur.‖ (Sartre, 2011: 331). Bu nesnel iliĢki
durumunu –yani kendi için varlık ile baĢkası arasındaki iliĢkiyi- Sartre kabul etmekle
birlikte, baĢkasına bu mecbur bırakılıĢ durumuna olumsuz bakmaktadır (Sartre, 2011:
334). BaĢkası, kendi için varlık tarafından nesne olarak kabul edilse de en sonunda
dünyayı kendi için varlıktan çalmaktadır: ―BaĢkasının dünya üzerinde görünmesi,
bütün evrenin donmuĢ bir halde kaymasına, benim aynı anda gerçekleĢtirdiğim
merkezleĢtirmeyi alttan alta oyan merkezsizleĢtirmeye, dünyanın merkezinin
kaydırılmasına tekâbül eder.‖ (Sartre, 2011: 347). Ne olursa olsun baĢkasının
özgürlüğü içinde-bağlamında ve baĢkasının özgürlüğü ile yazıldığı Ģekliyle kendi
için varlığından bahsedilebilir (Sartre, 2011: 354). Hegel‘in bu diyalektik anlayıĢı,
yani bu kiĢi ile baĢkası arasındaki -―efendi-köle‖ diyalektiği bağlamında çatıĢma
durumu, Sartre felsefesine de sirayet etmiĢtir; bu nedenle Sartre Hegelci bu çıkıĢ
noktasından hareketle baĢkası ile olan iliĢkimizin sürekli bir birbirini nesne
konumuna getirme sonucu geliĢen bir özgürlükle ilgili olduğunu belirtmektedir. ĠĢte
tam da bundan dolayı Sartre‘ın o ünlü ―başkaları cehennemdir‖ sözü onun
felsefesinde bireysel varoluĢu sararak sınırlayan ötekinin kaçınılmaz varoluĢuna
iĢâret eder; çünkü ötekiliği içinde baĢkası, varoluĢu nedeniyle benim özgürlüğümü
tehdit etmektedir. Sonuç olarak Sartre felsefesinin arka planında Hegel felsefesinin
ne tür bir etkisi olduğu fenomenolojik boyutta anlaĢılmaktadır.

1.1.2- Husserl
Sartre, özgürlük anlayıĢını, büyük oranda Husserl‘den esinlenerek kullandığı
bilinç ve yönelimsellik kavramları bağlamında ortaya koymaya çalıĢır. Magill‘in de
belirttiği gibi, Sartre‘ın ontolojisi, Husserl‘in fenomenolojik araĢtırmalarından
fazlasıyla yararlanılarak oluĢturulmuĢtur (Magill, 1971: 85). Sartre, Husserl‘in
fenomenolojik araĢtırma metodunu kullanarak kendi ontolojik temelli düĢüncesini ve
varoluĢçuluğunu ortaya koymaya çalıĢır.
Husserl‘in

fenomenolojisi,

en

temelde

bilincin,

yönelimsel

yapısı

doğrultusunda nesneye yönelerek nesneyle epistemolojik bir iliĢki kurması ve bunun
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sonucunda da fenomenin arkasındaki öz bilgisine ulaĢma hedefini adım adım
çözümleme yönteminden ibarettir. Husserl, bu fenomenolojik yöntem ile bir öz
felsefesi yapmaya çalıĢmaktadır; Ona göre fenomenoloji, bilgi nesnesi ile bilgi
edimini kavrama yöntemidir (Mounier, 2007: 21). VaroluĢçuluk felsefesi ise
fenomenolojiye bilimsel, objektif bilgi elde edilen bir yöntem olarak bakmaz;
varoluĢçuluk açısından bu yöntem, genel olarak bilincin, anlam arayıĢı olarak dünya
ile nasıl bağ kurduğunu araĢtırmasıyla ilgilidir. Tümel açıklama ve açımlamalara
girmektense, yaĢanan olayların bizzat onları yaĢayan süje açısından betimlemesini
yapmaya çalıĢan fenomenoloji bu yüzden Sartre felsefesi için sağlam bir metot
temeli oluĢturmaktadır (Koç, 1992: 221). Sartre‘ın Varlık ve Hiçlik adlı eserine ikinci
baĢlık olarak Fenomenolojik Ontoloji Üzerine Bir Deneme adını koyması da bir
bakıma

filozofun

fenomenolojiye

verdiği

önemi

vurgulamaktadır.

Sartre

fenomenolojiye varolanın varlığını ifĢâ etmek anlamında baktığı için burada
kendisini Husserl‘in anladığı anlamda öz arayıĢı içinde inĢâ etmeye çalıĢan bir
fenomenoloji söz konusu değildir:
Husserl, sıkı bir bilim olarak kurmak istediği fenomenolojisinde, bilgi ve
anlam edimlerinin dünyanın varoluĢuyla kazanacak hiçbir Ģeyi olmadığı
gerekçesiyle bunların paranteze alınması gerektiği görüĢünü savunmaktadır.
Sartre‘a göre böyle bir fenomenoloji anlayıĢı tümüyle anlakçı ve usçu tarzda
kurulmuĢ bir felsefe sistemi oluĢturmaktadır. Oysa hem Heidegger hem de
Sartre için fenomenoloji varolanın varlığını ortaya çıkarmaya yönelik bir
yöntemdir ve her türlü tümdengelimi reddeder. Bu yüzden de sadece
görünüĢlerin dolaysız algısıyla uğraĢır (Sartre, 2016c: 16-17).
Husserl‘in bir öz felsefesi kurma çabası ve insanın anlamsal edimlerinin
(epokhe)*1 paranteze alınması önerisi Sartre‘ın -ve diğer varoluĢçu filozofların-,
Husserl felsefesinde kabul etmediği temel noktalardan birisidir; çünkü Husserl,
fenomenolojisinde paranteze alma gibi bir tavrı öne çıkararak aslında varlık
problemini göz ardı etmiĢtir. Epokhe; dünyayı, dünya ile ilgili bütün nesneleri
parantez içine alırken aslında dünyayı sadece bilinçte ortaya çıkan fenomenler dizisi
olarak görmektedir (Koç, 1992: 222). Sartre bu yönüyle Husserl‘in varlığı bu
1

Epokhe: Varlığın öze iliĢkin bilgiye elde etmede bize mâni olan varlığın somut, yaĢantısal yanı ve
niteliklerinin bir parantez (ayraç) içine alınması iĢlemidir. Husserl‘e göre felsefe bir bilimdir; felsefe
zinhe verilmiĢ olan özlerin tasvir edilmesinin bilimidir. Bu öze ulaĢtırmaya engel çıkaran, varlığın
özünü meydana getirmeyen somut özellikler ayıklanmalıdır. Varlığın somut özellikleri paranteze
alınmak suretiyle ayıklanınca, onun bireysel yanı ortadan kaldırılmıĢ olur. Bu ise onun özüne
varılması anlamına gelir. (Cevizci, 2010, 800) Epokhe genel olarak Yunanca‘da askıya alma,
paranteze alma anlamına gelmektedir.
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dünyadan kopardığını söyleyerek Varlık ve Hiçlik adlı eserinde bu konuyla ilgili
Ģunları söyler: ―Nesnenin gerçekliğini izlenimsel öznel doluluğun üzerinde,
nesnelliğini de varlık-olmayan üzerinde temellendirmeye kalkıĢmak beyhudedir:
nesnel asla öznelden çıkmayacaktır.‖ (Sartre, 2011: 38).
Sartre‘ın varoluĢçu fenomenolojisi, Husserl ve Heidegger felsefelerinin
katkıları ile oluĢmuĢtur. Yani Sartre, Husserl‘in paranteze alma kavramı yerine
Heidegger‘in dünya-içinde-varlık kavramını benimser (Koç, 1992: 222). Paranteze
almak dünyadaki objeleri soyutlayarak incelemeyi gerekli görür, oysa bu, insanı
içinde yaĢadığı dünyadan koparmak anlamına gelir. Sartre bu yüzden fenomenolojik
paranteze alma iĢlemini kabul etmez; çünkü dünya, Heidegger‘in dediği gibi,
fenomenolojik-egzistansiyalist bir yapıya sahiptir. VaroluĢçu tarzda anlaĢılan dünya,
insana has bir ilgi alanıdır, öyle ki bu alan, bu ilgiden bağımsız değildir. Ġnsanın
olmadığı yerde dünyanın bir gerçekliği yoktur. Bu duruma göre, insan varlığının
‗dünya içinde varlık‘ olduğunu söylemek insanı, onun reel varlığını, bütün konkre
bağlantılarının temeli olan ‗Ģahıs-dünya‘ bağlantısı ile tanımlamak demektir (Magill,
1971: 50). Paranteze almak bu yüzden insanı dünya içinde olma özelliğini zedelemek
yani dünyadan koparmak anlamına gelir; bu da Sartre felsefesine uymayan bir durum
olduğu için onun düĢüncesinde genel kabûl görmez.
Sartre, Husserl‘in ‗bilinç bir Ģeyin bilincidir‘ görüĢünü kabûl eder. Buradan
hareketle ―her bilincin bir Ģeye iliĢkin bir bilinç‖ olduğunu dile getiren Sartre, Ģunları
söyler: Bilincin bir içeriği yoktur; bilinç mevcudiyete sahip olmak anlamında bir
varlık değildir, töz hiç değildir. Bundan dolayı bilincin varoluĢu sadece dünyayı,
dıĢsal gerçekliği açınlama, ortaya çıkarma etkinliğiyle sınırlıdır (Sartre, 2016c: 17).
Bu da bilincin yönelimsel özelliğini vurgular; çünkü bilinç, her zaman bir nesneye
yönelim içindedir. Bu yönüyle bilinç, nesnelere öznel anlamlar, yaĢantılar yükler ve
bu nedenle Sartre, fenomenolojiyi olayların nesnel biçimde anlatılmasını sağlayan bir
yöntemsel düĢünme biçimi olarak değil; tam tersine insan varoluĢunun öznelliğini
açımlayan, ortaya koyan bir yöntem olarak yorumlar. Dolayısıyla insanın bu dünya
içinde bulunup nesnelerle iliĢkiye girmesini ancak fenomenolojik yöntem ile
anlatabiliriz.
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1.2- Ontolojik YaklaĢım:
1.2.1- Heidegger
Sartre‘ın felsefesi üzerinde etkileri yadsınamayacak bir diğer filozof ise hiç
Ģüphesiz Martin Heidegger‘dir. Onun felsefesi genel hatları itîbari ile varlık etrafında
Ģekillenen, varlığa ontolojik olarak yaklaĢan bir felsefedir ve bu bağlamda Heidegger
felsefenin aslî görevinin ‗varlığın anlamanının‘ sorgulanmasında yattığını savunur.
Ve felsefe araĢtırmasını bu doğrultuda derinleĢtirerek varlığın anlamına iliĢkin
sorduğu sorununun yanıtına iliĢkin sonuçları epistemolojik boyutta değil de ontolojik
boyutta değerlendirmeye alır (AĢar, 2014: 86). Felsefenin amacı varlığın anlamını
anlamaya ve açımlamaya çalıĢmaktır. O, varlığı anlamanın yolunun insanı
çözümlemekten geçtiğini savunur; çünkü varlığının bilincinde olan ve bunun üzerine
düĢünen tek varlık insandır. Heidegger insan varoluĢunu açıklarken ―Dasein‖
kavramını kullanır. Dasein kavramı, ―orada olan‖ anlamında insan varlığı için
kullanır (Heidegger, 2004: 32). Heidegger, ancak ona insan gerçekliği açısından
yaklaĢırsak varlığın anlamını yakalayabileceğimizi savunmuĢtur; çünkü bizzat
insanın kendi varlığıyla bağlantısı varoluĢsal boyuttadır: ―…varlık sorusunu
sorabilen, var olmanın ne anlama geldiğini sorabilen ve var olan olarak kendisini
merak eden tek varlık dasein‘dir; bu dasein ise ‗orada olan‘, yani doğum ile ölüm
arasında bir hayat mücadelesi veren insandır (Cevizci, 2010: 394). Dasein var olduğu
için kendi varlığının sorumluluğunu taĢır. Bu sorumluluk ise dasein‘in sürekli olarak
varlığını anlamaya çalıĢması için kendisine sorular sormasına neden olur. Ġnsan; ―ben
kimim?‖, ―varlık nedir?‖, varlığımın bir anlamı var mıdır?‖ gibi birtakım sorular
yöneltir kendisine; ama Heidegger‘e göre, insan bu sorulara net bir cevap bulamaz.
Ġnsanın tatmin edici bir cevaba ulaĢamamasındaki ana sebep ise onun varoluĢsal bir
boyuta sahip olmasından dolayı hep bir olasılıkla dolu olmasında yatmaktadır;
―…varlık, varoluĢandır, hep kendini yapandır.‖ (Biemel, 1984: 77). Ġnsan, açık
olanaklar dünyası içinde yer alır ve bu olanaklar içerisinde bulunuĢu ise elinde
olmayan bir atılmıĢlık durumundan kaynaklanmaktadır.
Heidegger, insanın bir Ģekilde kendini dünyada bulduğunu belirtir. Ġnsanın
dünyada bulunuĢ durumunu ise fırlatılmıĢlık olarak değerlendirir. Orada olmayı biz
seçmedik, o bize yabancıdır. Orada kendimizi evimizde hissetmeyiz; aksine yabancı,
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yurtsuz, korumasız hissederiz (Akarsu, 1987: 220). Bu durum insana ürkütücü gelir
ve kaygıya yol açar (Akarsu, 1987: 220). Heidegger, kaygının bizim insansal
varoluĢumuz olduğunu belirtir. Bu his bizim dünyaya fırlatılmıĢ ve ölüme yazgılı
olmamızdan doğar. Ġnsanın ölümlü olması, tamamlanmamıĢ olması, ayağının
altından zeminin kayması ona hiçliği yaĢatarak derin bir kaygıyı ortaya
çıkarmaktadır (AĢar, 2014: 91).
Sartre‘a göre insan yalnız ve yeryüzünde tek baĢına bırakılmıĢtır; bu da
insana tutunacağı bir dalın olmadığını hissettirir. Ġnsan kendi baĢına bırakılmıĢtır; ne
içinde dayanacak bir desteği ne de dıĢında tutunacak bir dalı vardır (AĢar, 2014: 94).
Bu sözleri ile Sartre, Tanrı, ahlâk kuralları, kader çizgisi gibi olguları reddetmiĢtir.
Sartre‘a göre insanın elinde sadece özgürlüğü vardır. Bu özgürlüğün kaynağı ise
hiçliktir. Ġç daralmasını ortaya çıkaran ise özgür olma bilincine varabilmektir; çünkü
özgür olmak demek olanaklara doğru atılımda bulunma imkânı demektir; bu kadar
olanağın bulunması ise insanda iç daralmasına yol açmaktadır. Bu noktada Sartre‘ın
iç daralmasının, Heidegger‘in ölüm karĢısında duyulan kaygıdan biraz farklı olduğu
görülmektedir; çünkü Sartre iç daralmasını hiçlikle bağlantılı olarak olanaklar
karĢısında duyulan bir his olarak algılar (AĢar, 2014: 94). EĢ deyiĢle geleceğin hiçliği
insanda bulantı, iç daralması durumunu yaratmaktadır (AĢar, 2014: 96). Hiçlik, insan
varlığının mümkün olabilecek ama henüz var olmayan kipidir ve bu sadece insana ait
bir nitelik olup özgürlükle beraber ortaya çıkmaktadır. Çünkü biz özgürlüğe
mahkûmuz, özgürlüğün içine fırlatılmıĢız (Sartre, 2011: 610). Bundan dolayı bu
durum bende iç daralması yaratır. Hatta Sartre; iç daralması, özgürlük, hiçlik
kavramlarının bir sentezini yapmaktadır. Yani insan varoluĢtur, özgürlüktür, iç
sıkıntısıdır (Sartre, 2011: 96).
Birinci bölümde iĢlenen konuya baktığımız vakit Sartre varoluĢçuluğunun
oluĢmasın da Hegel, Husserl, Heidegger gibi filozofların etkileri olmuĢtur. Sartre, bu
filozoflara

bazı

noktalarda

katılmakla

beraber,

katılmadığı

noktalar

da

bulunmaktadır. Bu filozofların Sartre varoluĢçuluğunda nasıl göründükleri varlık
bölümünde

ayrıntılı

bir

Ģekilde

irdelenecektir.

Mesela

‗diyalektiğin‘,

‗fenomenolojinin‘ ve ‗orada olmaklığın‘ varlıkla bağlantısı görülmeye çalıĢılacaktır.
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II.

BÖLÜM

VARLIK KĠPLERĠ
Sartre, felsefe tarihi içerisinde hayatı ve felsefesi arasında ciddi bir uyum ve
dengenin olduğu baĢlıca filozoflardandır; metinleri derinlemesine incelendiğinde
felsefesinin yer yer oldukça kuramsal bir arka plana ve biçeme sahip olmakla beraber
aynı zamanda bir eylem ya da yaĢam felsefesinin ana hatlarına da sahip olduğu
görülür. Sınıfsal olarak orta üst bir tabakadan geliyor olmasına rağmen; Sartre‘ın
burjuvazinin yaĢam ve değer yargılarını bizzat kendi yaĢamı ile reddetmiĢ olduğunu
görmek olanaklıdır. Ait olduğu sınıfın değer yargılarını toptan reddediĢinin
temelinde bir bakıma varoluĢçuluğu ve varoluĢçulukla ilgisinde de özgürlüğe bakıĢı
yatmaktadır; dolayısıyla onun varoluĢçuluk anlayıĢı –ve özgürlük anlayıĢı- varlıkla
bağlantılı olduğu için Sartre‘ın varlık anlayıĢına ve varlığın kiplerine –konunun daha
rahat anlaĢılması için- ayrıntılı bir Ģekilde bakılması gerekmektedir.
VaroluĢçuluğu önde gelen filozoflarından birisi olan Jean-Paul Sartre, felsefi
düĢüncelerini daha çok edebi metinlerinde sergilemiĢtir. En önemli felsefi yapıtı ise
―Varlık ve Hiçlik” adını taĢıyan fenomenolojik ontoloji denemesidir. Bu eserinde
Sartre, Heidegger‘in “Varlık ve Zaman” adlı eserine benzer bir biçimde varlığa
iliĢkin bir araĢtırma gerçekleĢtirmeye çalıĢır; fakat bu metinde felsefe tarihinin temel
sorunlarıyla birlikte yoğunlaĢtığı ana

tema insanın neliğinin nasıl anlaĢılması

gerektiği, bununla bağlantılı olarak insanın bu dünyadaki konumu ve onun yapısal
biricikliğinin doğal bir sonucu olarak varoluĢunun temelinde yatan özgürlüğüdür.
Biemel‘in de dile getirdiği gibi, felsefenin hedefi öncelikli olarak ―insanı
anlama‖ olmalıdır (Biemel, 1984: 194). Biemel‘e göre, Sartre, ―Ailenin Delisi” adlı
eserde Flaubert üzerine olan ama özü bakımından Sartre felsefesinin temel
kaygılarını taĢıyan çalıĢmasının bütününde ―insanın, bu anlama sonucunda kendini
bulması, onu baskı altında tutan, ona istemediklerini zorla yaptıran, onu yozlaĢtıran,
çirkinleĢtiren zorlamalardan kurtulması amacını‖ ortaya koymaya çalıĢır (Biemel,
1984: 194). Ġnsanı anlamanın felsefenin en önemli konusu olduğu, Sartre‘ın
düĢüncesinde ve yaklaĢım biçiminde oldukça açık bir biçimde ortaya çıkar. Sartre‘a
göre varoluĢçuluk esasında varlık problemini insan olma problemiyle özdeĢleĢtirerek
insanın

kendisine

yabancılaĢmadan

özgür
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olmasını

ve

kendi

benliğini

gerçekleĢtirmesini hedefleyen felsefi bir öğretidir ve insan bu bağlamında kurtuluĢu
ancak kendi çabasıyla gerçekleĢtiren bir varlıktır (Kaufmann, 1997: 51). Sartre‘ın
özgürlük anlayıĢı, onun insan kavramı üzerine inĢa edilmiĢtir. Bu düĢüncesinin
temelinde ise varlık anlayıĢı yatmaktadır. Ġnsanı, ―kendinde varlık‖ ve ―kendi için
varlık‖ kavramlarıyla bağlantılı bir Ģekilde kavramaya çalıĢan Sartre bu kavramlar ya
da alanlarla iliĢki içinde anlaĢılabilecek bir özgürlük anlayıĢı ortaya koymuĢtur.
BaĢka bir deyiĢle insan, var olan olarak özgürdür/özgürlüktür. Bu durumu kendi
ifadeleriyle dile getirecek olursak insan ―özgür olmaya mahkûmdur‖ (Sartre, 2009:
48). BaĢka bir ifadesi ise Ģöyledir: ―Ġnsan, hiçbir Ģekilde, daha sonra özgür olmak
için önce olmakta değildir, insanın varlığı ile ‗özgür oluĢu‘ arasında fark
yoktur‖(Sartre, 2011: 44). Ġnsan sürekli olarak gerçekleĢtirdiği seçimlerle kendini
kurar; yani varlığını dinamik bir Ģekilde oluĢturan bir ―doğaya‖ sahiptir. O, ―kendi
için varlık‖tır ve her eyleminde, eylemin gerçekleĢmesinde özgürdür; dolayısıyla
Sartre‘ın söz konusu özgürlük anlayıĢı ve insana iliĢkin kavrayıĢını sergileyebilmek
için öncelikli olarak onun varlık anlayıĢını dillendirmek makul görünmektedir.
Sartre‘ın varlık anlayıĢının oluĢmasında baĢta Descartes ve Hegel olmak
üzere Husserl ve Heidegger‘in etkileri azımsanmayacak denli güçlüdür; dolayısıyla
Sartre, bu filozofların etkisiyle onların kimi temel kavramlarını alarak yeniden
yorumlamıĢ ve kendi felsefesinin oluĢumunda kullanmıĢtır (Blackham, 2005: 113).
Descartes‘tan öznenin ve öznel bilincin kesinliğini, Hegel‘den varoluĢun
amaçsallığını ve öteki ile iliĢkinin diyalektik yapısını, Husserl‘den bilincin
yönelimselliğini, Heidegger‘den ise varoluĢumuzun bu dünyaya fırlatılmıĢ olduğu
olgusuyla birlikte varoluĢun zamansallığı düĢüncelerini almıĢtır.
Husserl‘in Fenomenoloji Üzerine Beş Ders adlı yapıtının giriĢ bölümünde
çevirmen Harun Tepe bilinç ve bilincin yönelimselliği üzerine Ģunları söylemektedir:
Her türlü bilme ediminin yapısının açımlanması, bilinç edimlerinin
―yönelimsellik‖inin (intentionalität) çözümlenmesi bunların baĢında gelir.
Kendisinden anlamlı bir biçimde söz edebileceğim her Ģeyin bana verilmiĢ
olması lazımdır. Algılama, duyumsama, arzulama, sevme, inanma
edimlerinde, bilinç iĢlemleriyle kendisiyle bağlantı kurabileceğim Ģey bana
bir biçimde verilmiĢ olmalıdır. Bu anlamda, her bilinç ediminde bir
―nesne‖yle bağlantı kurulmaktadır ya da her bilinç ediminin yöneldiği bir
―nesne‖ vardır. Her algılamada algılanan bir Ģey, her duyumsamada
duyumsanan bir Ģey, her düĢünmede düĢünülen bir Ģey, her sevmede sevilen
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bir Ģey vardır. Her bir edimin yöneldiği, bağlantı kurduğu ―bir Ģey‖ vardır
(Husserl, 2003: 13-14).
Edmund Husserl bilinç faaliyetlerinin bu özelliğini ―yönelimsellik‖
(intentionalitat) olarak adlandırır. Yapısında ―yönelimsellik‖ olan bilinç, Sartre
içinde üzerinde durulması gereken bir mesele olmuĢtur. Sartre Husserl‘den aldığı
bilinç ve ―yönelimsellik‖

kavramlarına felsefesinde önemli bir yer vermiĢtir.

Sartre‘ın söz konusu kavrama bu kadar önem vermesinin sebebi ise bilicin varlık ile
olan iliĢkisi, dolayısıyla özgürlükle olan iliĢkisidir. Husserl için bilincin varlık ile
bilen bilinen bakımından ilgili olması Sartre için önemli bir nokta olmuĢtur:
Husserl‘de varolan olarak ortaya çıkabilecek her Ģey, varlıksal anlamını ve
geçerliliğini yönelimsel olarak varsayılan bilinç yaĢantısından alır. Varlıktan
ve geçerlilikten söz etmenin kaynağını bulduğu yer bilinçtir, bilinç
yaĢantılarıdır. Bu anlamda varlıktan, yalnızca bilen, kavrayan bilinçle
bağlantısında söz edilebilir (Husserl, 2003: 20).
Sartre‘ın

özgürlük

düĢüncesinin

oluĢumunda

‗bilinç‘,

‗bilincin

yönelimselliği‘ kavramlarının yanında ‗imgelem‘ kavramının da önemli bir etkisi
vardır. Fakat bilinç ile varlık arasındaki iliĢkiye dair Sartre‘ın Hegel‘den aldığı iki
temel kavram vardır; bu iki kavramı kendince yorumlayan Sartre özgürlük anlayıĢını
da bu kavramlar aracılığıyla inĢa etmeye çalıĢır. Bu iki kavram “Kendinde varlık”
(1’etre en soi) ve “kendi için varlık” (1’etre pour soi ) kavramlarıdır; ―kendinde
varlık‖ kavramı mat, donuk nesneler alanını yani ‗ne ise o olan‘, kendiyle özdeĢ
varlıkları ifade ederken, ―kendi için varlık‖ alanı, bilince sahip olanı, yani ‗ne ise o
olmayan‘ varlığı ifade eder. Sartre, varlığı ―kendinde varlık‖ ve ―kendi için varlık‖
ikiliği üzerinden bilinç, özgürlük ve insan kavramlarıyla bağlantılı bir Ģekilde ele alır.
Bu bağlamda kendinden önceki varlık anlayıĢlarına da bakarak varlığın ―kendi için
varlık‖ olarak ―bilinç‖li olma halini vurgular ve araĢtırmasını bu doğrultuda
derinleĢtirerek yürütür. Bu derinleĢtirme bağlamda öncelikli olarak Kant‘tan beri
süregelen ―fenomen‖ kavramanı irdeler ve varlığın ―görünüĢ‖ ve ―öz‖ olarak ikili
kavrayıĢ biçimlerini bir kenara bırakarak; varlığı yalnız ―fenomen‖ olarak kabul eder.
Kant, varlık alanı söz konusu olduğunda onun ikili bir doğası olduğunu belirtmiĢtir;
bunlar fenomenal ve numenal alanlardır. Fenomenal alan, içinde bizim de
bulunduğumuz nesnelerin olduğu; dolayısıyla olanların bize göründüğü alandır;
numenal alan ise görünenin ardında yer alan, deneyimin ve duyusal olanın ötesine
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uzanan, dolayısıyla ancak var olduğu var sayılan ve bilgisel olanın sınırları dıĢına
uzanan alandır. Kant‘ın açmıĢ olduğu bu ikili dünya anlayıĢının aĢılamaz uçurumunu
Sartre, gerek Hegel‘in fenomenal ontolojisi, gerek Husserl‘in bilinç fenomenolojisi
ve gerekse de Heidegger‘in ontolojik fenomenolojisinden esinlenerek oluĢturduğu
kendi varoluĢçu ontolojisi aracılığıyla aĢmaya çalıĢmıĢtır. Bu bağlamda Sartre,
varlığı irdeleme iĢini, Ģeylerin ötesinde bir Ģey aramaya gerek duymaksızın,
doğrudan doğruya inceler; yani Sartre, Kant‘ta fenomenal-numenal; Husserl‘de
fenomen-öz olarak karĢımıza çıkan ikili varlık anlayıĢlarını reddederek varlığın
yalnızca görünen kısmıyla ilgilenir; baĢka bir değiĢle fenomene, ―görünmenin
varlığı‖na (1‘étre de 1‘apparition) ulaĢır:
…eğer görünme-arkasındaki-varlığa (l‘être-de-derrière-apparition) artık
inanmıyorsak, görünme de, tersine, olumlulukla dolu hale gelir; özü, varlığa
aykırı düĢmeyen, tersine varlığın ölçüsü olan ―görünmek‖tir. Çünkü, bir
varolanın varlığı, o varolan ne olarak görünüyorsa tam da odur (Sartre, 2011:
20).
Bu görüĢ doğrultusunda Sartre fenomen kavramını Ģöyle dile getirir: ―O ne
ise mutlaka odur, çünkü o kendini olduğu haliyle belli eder. Fenomen nasılsa öyle
incelenip betimlenebilir, çünkü kesinlikle kendi kendinin göstergesidir.‖(Sartre,
2011: 20).
Böylelikle Sartre‘a göre, ―görünüĢ‖ ve ―öz‖*2 arasındaki Platon‘dan beri
süregelen ikilik ortadan kaldırılmıĢ olur. Bu ikiliğin teke indirilmesi Sartre açısından
önemlidir. Yani ―GörünüĢ özü saklamaz, onu açınlar: görünüĢ özdür.‖(Sartre, 2011:
20). Sartre‘a göre ifĢa olan, kendini açığa vuran bu ―fenomenal varlık‖, varoluĢunu
sergilediği kadar özünü de bize sunar. Böylece irdelenen varlık bir ve aynı olan
Ģeydir. Sartre‘ın ―Varlık ve Hiçlik” adlı metninde karĢımıza ilk olarak varlık,
2

Öz: Öz kavramı Antik Yunan, Ortaçağ ve sonrasında felsefe açısından önemli bir yer tutmaktadır.
Öz deyince aklımıza esas olarak bir o Ģey yapan ve o Ģeyi diğer Ģeylerden ayıran temel yapı gelir. Tabi
bu kavram geçtiği değiĢik dönemlerden dolayı farklı tanımlara uğramıĢtır; nitekim Öz: Öz, felsefe
tarihinde, varoluĢla karĢı karĢıya getirilmektedir. Buna göre, özellikle Ġlk ve Ortaçağ felsefesinin bakıĢ açısından,
bir özü olmayan bir Ģey var olamaz. Bu çerçeve içinde, bir Ģeyin özü, o Ģeyin varoluĢundan bağımsız olarak
düĢünülen doğasıdır… ve en nihayetinde Aristoteles‘te, öz, tanımın ilk ve en temel konusunu meydana getirir…
Öz, genel olarak alındığında, bir Ģeyin, kendisini olmadığından olduğu Ģey olamayacağı yapısını veya temel
özelliğini ifade eder. Hıristiyan Ortaçağ felsefesinde, Aquinalı Thomas‘a göre, cisimsel bir varlığın özü, madde
ve formdan meydana gelen tözdür… Özün varlık ve kavram arasında yer aldığını ve onların orta terimini
meydana getirdiğini öne süren Hegel‘den sonra Husserl özü, bir nesnenin kendisini her ne ise o yapan ve bu
nesnenin herhangi bir özelliğinden önce, bu özelliği mümkün ve anlaĢılır kılan zorunlu yapısı olarak
tanımlamıĢtır. Oysa, varoluĢçu felsefe, insan söz konusu olduğunda, varoluĢun özden önce geldiğini savunur.
Heidegger, Sartre bu çerçeve içinde, insan dıĢındaki tüm nesnelerde özün varoluĢtan önce olduğu, yalnızca
insanda varoluĢun özden önce geldiği, insanın kendisini nasıl yapar ya da kurarsa öyle olduğu, onun özünü
kendisinin belirlediği öne sürülür (Cevizci, 2010: 1225-1226).
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―görünmenin varlığı‖ (1‘étre de 1‘apparition) ve hareket noktamızı oluĢturan
problem olarak ―görünmek‖ (paraite) ve bu ―görünmenin varlığı‖ problemi çıkar.
ġimdilik, ―fenomen teorisinin ilk sonucu Ģudur: Kant‘ın fenomeninin numene
göndermesi gibi, görünme varlığa göndermez. Görünme, arkasında hiçbir Ģey
olmadığından ve yalnızca kendini (ve de görünmelerin toplam dizisini)
gösterdiğinden, kendi varlığından baĢkaca bir varlık tarafından taĢınıyor
olamaz, görünme, özne-varlık ile mutlak-varlığı ayıran ince hiçlik zarı
değildir. Görünmenin özü eğer hiçbir varlıkla karĢıtlık oluĢturmayan
―görünmek" ise, bu görünmenin varlığı konusunda meĢru bir sorun var
demektir (Sartre, 2011: 22).
Varlık incelemesinde karĢımıza çıkan ilk varlık, ―görünmenin varlığı‖dır.
―Görünme, kendisinden baĢka hiçbir varolan tarafından desteklenmez: onun kendi
varlığı vardır.‖ (Sartre, 2011: 23). Fenomenal varlığın kendini sergilemesi (açması),
bu varlığın herkese kendini olduğu biçimde sahnelemesi, yani herkesin onu görmesi
ve onun üzerine rahatlıkla konuĢabilmesi anlamına gelir. EĢ değiĢle bu varolan,
fenomenin ta kendisidir ve bu fenomen kendi kendini gösteren Ģeydir. Bu varolan,
var olmak için baĢka hiç bir Ģeye ihtiyaç duymadan var olandır; dolayısıyla fenomen
hiçbir aracıya ihtiyaç duymaksızın doğrudan doğruya betimlenebilmektedir; Sartre‘ın
dile getiriĢiyle:
Bu nedenle, olduğu gibi betimlenebilen bir varlık fenomeni, varlığın bir
görünmesi olmalıdır. Varlık, bize sıkıntı, bulantı gibi doğrudan eriĢim
yollarıyla kendini gösterecektir ve ontoloji de varlık fenomeninin kendini ifĢa
ettiği haliyle, bir baĢka deyiĢle, fenomenin herhangi bir aracıya gerek
olmaksızın betimlenmesi olacaktır (Sartre, 2011: 23).
Sartre varlığın, görünüĢ ile öz arasındaki ikiliğini ortadan kaldırarak fenomen
kavramı bağlamında araĢtırmasını sürdürür ve varlığın iki, birbiriyle iliĢkili biçimi ya
da kipi üzerinde durur. Bunlar ―kendinde varlık‖ ve ―kendi için varlık‖ olarak
adlandırdığı kiplerdir.
2.1. Kendinde Varlık
Sartre‘ın varlığı ―kendinde varlık‖ ve kendi için varlık‖ olarak adlandırırken
öncelikli olarak Hegel*3 felsefesinden, sonrasında ise Heidegger‘in Da-sein ve
Dünya kavramsallaĢtırmalarından ilham aldığı söylenebilir. (Biemel, 1984: 174). Bu
3

Hegel‘in terimlerine çevirip kendindeyi tez, kendi-içini antitez ve kendinde-kendi-içini ya da Değeri sentez
kılmak belki çekici gelebilir. Ama burada Ģunu gözlemlemek gerekir: kendi-içinde kendinde eksikliği varsa da
kendindede kendi-için eksikliği yoktur. Dolayısıyla karĢıtlıkta karĢılıklılık yoktur. Kısacası, kendi-için, kendindeye nispetle özsel-olmayan ve olumsal olarak kalır…(Sartre, 2011: 158)
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iki kavramla Sartre en temelde varlık tarzlarını dile getirir. Bir baĢka ifadeyle bunlar
varlığın iki temel alanı olarak kabul edilir. Bu ayrım Sartre için önemlidir; çünkü
ancak bu ayrımlar aracılığıyla özgürlük ve eylem kavramlarını ele almak olanaklı
olacaktır. Ve yine bu ayrım sayesindedir ki Sartre‘ın, insanın dünya ile nasıl bir iliĢki
içerisinde olduğu üzerine düĢünmesi ve derinleĢmesi olanaklı olacaktır. Sartre
açısından varlığın ―kendinde varlık‖ boyutunu açımlamak demek, ―kendi için varlık‖
boyutunu da araĢtırma imkânını sağlamak demektir. Bundan ötürü ilk olarak
―kendinde varlığın‖ incelenip ortaya konulması gerekir.
Varlıkla ilgili daha önce de dile getirildiği gibi Sartre varlığı, ―görünen‖ ve
―reel‖ varlık ya da ―esas‖ varlık düalizminden kurtarmak ister. Çünkü Descartes‘ın
içine düĢtüğü ve neredeyse bütün modern düĢünceyi de boydan boya kateden zihinbeden ikiliği Sartre açısından kaçınılması gereken bir ikiliktir; dolayısıyla görünenin
ya da reel olanın kendisine bakılması gerekir. Bilincin yönelimi, bu bağlamda, her
zaman ilkin kendisi gibi olmayana yönelir. Bilincin kendisi gibi olmayanı ise
Sartre‘ın kendinde-varlık olarak adlandırdığı yaratılmamıĢ ve ―hiçten var
olmamıĢtır‖ olarak düĢündüğü kiplik ya da alandır. Bu alan, kendi kendisiyle özdeĢ,
olduğu gibi olan ve yaratılmamıĢ olandır. Yaratılma düĢüncesi Sartre‘ın kökten
reddettiği bir düĢüncedir; çünkü ona göre hiçten var olma düĢüncesi varlığı
açıklayamaz ve varlığı anlamada bize sadece güçlükler çıkartır:
Varlık fenomenine iliĢkin açık görüĢümüz, yaratımcılık [le créationnisme]
adını vereceğimiz çok genel bir önyargı tarafından sıklıkla karartıldı.
Dünyaya varlığını Tanrı‘nın vermiĢ olduğu varsayıldığından, varlık hep belli
bir edilgenlikle lekelenmiĢ gibi görünüyordu. Ama ex nihilo yaratım varlığın
ortaya çıkıĢını açıklayamaz, çünkü varlık, eğer bir öznellik içinde kavranırsa,
bu Tanrısal bir öznellik bile olsa, öznellik-içi [intrasubjectif] bir varlık kipi
halinde kalır. Bu öznellikte, bir nesnelliğin tasavvuru diye bir Ģey söz konusu
olamaz, dolayısıyla bu öznellik, nesnellik yaratma istencini taĢımaz (Sartre,
2011: 41).
Varlığın yaratılmıĢ olma hali için Sartre, varlığın tanrısal öznellik içerisinde
kavranacağından ötürü kendinde varlığın en mühim niteliği olan kendinde olma
halinin ortadan kalkacağını düĢünmektedir. Eğer kendinde varlık yaratılmıĢ olsa, bu
onu açıklanamaz kılacaktır ya da baĢka bir tarzda söyleyecek olursak Sartre,
kendinde varlığın hiçbir Ģekilde kendini var etmediğini söyler. Sartre, kendinde
varlığın yaratılmamıĢ olmaktan baĢka, temel bir niteliği daha olduğunu belirtir; bu
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nitelik, kendinde varlığın kendi kendisiyle mutlak bir biçimde özdeĢ olduğudur.
―…varlık kendi kendisiyle dolu olduğu için kendi kendisine opaktır. Bunu da varlık
ne ise odur diyerek daha iyi ifade edebiliriz.‖ (Sartre, 2011: 43). Kendinde varlık ne
ise odur; çünkü o, sadece kendisi olabilen varlıktır. Mesela Ģu masa kendinde dolu ve
baĢka bir varlık olma imkânı olmayan varlık olarak karĢımda durmaktadır ve o daima
ne ise o olarak varlığını sürdürecektir. ―…en-soi(kendinde) kendi içinde sınırlı kalan
varlıktır.‖ (Kaufmann, 1997: 48). Sartre, ―kendinde varlık‖ için: ―ne ise o olmak
kendinde-varlığın olumsal [contingent] bir ilkesidir.‖ yaklaĢımını savunur (Sartre,
2011: 43). Yani: ―Varlık, ne ise odur, bu da Ģu anlama gelir ki, kendi baĢına, ne
değilse o olmaması bile imkânsızdır; nitekim onun hiçbir olumsuzlama içermediğini
gördük.‖ (Sartre, 2011: 43). Kendinde varlık, Sartre‘a göre baĢka olma imkânı
bulunmayan varlıktır; yani kendinde varlık, kendisinin olmayan ya da kendisini
reddeden, kabul etmeyen bir varlık özelliğine sahip değildir (Karakaya, 2004: 65).
Bu varlık herhangi bir olumsuzlama ya da kendinde kendini soyutlamaya
giriĢemeyen varlıktır: ―Kendini, bir baĢka varlıktan baĢka olarak asla ortaya koymaz;
baĢkası ile hiçbir bağ taĢıyamaz. Varlık, sınırlandırılmamıĢ bir biçimde kendisidir ve
kendisi olmakla kendini tüketir‖ (Sartre, 2011: 44).
Sartre varlık fenomeninin, bilince kendini doğrudan bir biçimde gösterdiğini
söyler ve varlığın ―bilinç‖ ile olan iliĢkisine vurgu yapar. Böylelikle varlığın
―kendinde varlık‖ ve ―kendi için varlık‖ kiplerini Ģu Ģekilde anlatmaya çalıĢır:
Bilinç, varolanların açımlanmıĢ-açınlanıĢıdır ve varolanlar bilincin karĢısına
kendi varlıklarının temeli üzerinde çıkarlar. Bununla birlikte, bir varolanın
varlığının özelliği, kendini, bilince, bizzat kendisinin, açmamasıdır; bir
varolanı varlığından soymak mümkün değildir, varlık varolanın her zaman
mevcut olan temelidir, varlık varolanın her yerinde ve hiçbir yerindedir
(Sartre, 2011: 39).
Varlığın, bilinç ile iliĢkisini, kendini varolan olarak bilince sunmasını ve
―bilincin varolanın ötesine‖ geçmesine yardımcı olmasını Sartre gene aynı metninde
Ģöyle ifade eder:
Bununla birlikte bilinç varolanın her zaman ötesine geçebilir, ama bilinç
varolanın varlığına doğru değil de bu varlığın anlamına doğru varolanın
ötesine geçebilir. Bilinci ontik-ontolojik olarak adlandırmayı mümkün kılan
da budur, çünkü onun aĢkınlığının temel özelliklerinden biri, ontik olanı
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ontolojik olana doğru aĢmaktır. Varolanın varlığının anlamı, kendini bilince
açık eden olarak, varlık fenomenidir (Sartre, 2011: 39-40).
Varlığın ne olduğu sorusuna verilecek cevap, kendinde varlığın sonuç
olduğudur; yani ne olduğu açık bir Ģekilde ortadadır. Sartre buradan hareketle varlığı
bilinç ile kıyaslayarak açıklamaya çalıĢır:
Fikirleri daha açık kılmak üzere, eğer varlığı bilince kıyasla tanımlayacak
olursak, varlığın ne olduğu iĢte tam da burada ortaya çıkar: o, noesis içindeki
noema‘dır, yani en ufak mesafe bırakmaksızın kendi içindeliktir [inhérence à
soi]. Bu açıdan bakıldığında, ona ―içkinlik‖ [immanence] adını vermemek
gerekir, çünkü içkinlik her Ģeye rağmen kendine doğru bağlantı‘dır,
kendinden kendine doğru [de soi à soi] alınabilecek mesafenin en küçüğüdür.
Ama varlık kendiyle bağlantı değil, kendidir. Varlık kendini
gerçekleĢtiremeyen bir içkinlik, kendini olumlayamayan bir olumlama, kendi
kendisiyle dopdolu olduğu için etkiyemeyen bir etkinliktir (Sartre, 2011: 42).
Varlık, ―bilincin olduğu tarzda kendi kendinin nedeni olamaz.‖ Bundan
dolayı varlık için Ģöyle söylenebilir: ―Varlık kendi‘dir.‖ Bunun anlamı, varlığın
edilginlik ve etkinlik olmadığıdır. Bu kavramlar Sartre‘a göre, insana özgüdür ve bu
haliyle insan davranıĢlarına ve bu davranıĢların araçlarına iĢaret etmektedir. Ġnsan
etkindir; Ģeyler, nesneler üzerinde etkide bulunur. ġeyler ve de nesneler edilgindir
(Sartre, 2011: 42). ġu noktada Sartre varlığın “etkinlik” ya da “edilginlik”
durumlarının bir eksiklik olmadığını; tam tersine etkin ve edilgin varlığın olabilme
koĢulunun varlık olduğunu ifade etmeye çalıĢır:
Bilinçli bir varlık, bir erek doğrultusunda araçları elinde bulundurduğunda
etkinlik vardır. Ve üzerinde etkinlik gösterdiğimiz nesnelere de, kendisine
hizmet ettikleri ereği kendiliklerinden hedef almadıkları sürece, edilgin deriz.
Kısacası, insan etkindir ve kullandığı araçların da edilgin oldukları söylenir.
Bu kavramlar, mutlaklaĢtırıldıklarında her türlü anlamlarını yitirirler. Özel
olarak, varlık etkin değildir: bir ereğin ve araçların olabilmesi için, varlığın
olması gerekir. Besbelli bir Ģey ki varlık edilgin de olamaz, çünkü edilgin
varlığa sahip olmak için varlığa sahip olmak gerekir (Sartre, 2011: 42).
Bu demek oluyor ki kendinde varlık, ―var‖dır, ―yaratılmamıĢ‖tır; ―ne ise
odur‖, eĢ değiĢle kendi kendisiyle ―özdeĢ‖tir. Kendinde varlığın üçüncü bir özelliği
daha vardır ki Sartre bu üçüncü özelliği de Ģöyle dile getirir:
Nihayet -bu da, saptadığımız üçüncü özellik olacak- kendinde-varlık vardır.
Bu, varlığın, ne mümkün olandan türetilebileceği, ne de zorunlu olana
indirgenebileceği anlamına gelir. Zorunluluk ideal önermelerin bağlantısını
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ilgilendirir, varolanlarınkini değil. Fenomenal bir varolan, varolan olduğu
sürece asla baĢka bir varolandan türetilemez (Sartre, 2011: 44).
Sartre, kendinde varlığın bu durumunu ―olumsallık‖ (contingent) olarak
isimlendirir. Ona göre ―olumsallık‖, kendinde-varlığı yani ―ne ise o olan‖ varlığı
kavramamızda bize yardımcı olacaktır. Sartre, olumsallığın, kendinde varlığın bir
―mümkün olan‘dan da türetilemez‖ olduğunu ve onun ―asla mümkün de, imkânsız
da‖ olamayacağını söyler (Sartre, 2011: 44). Kendinde varlık ―vardır.‖(Sartre, 2011:
44). Kendinde varlığın ―olumsal‖ oluĢu, aynı zamanda onun ―varolmamasının da
aynı ölçüde mümkün olması‖ gerekliliğini bizlere sunar; çünkü kendinde-varlık
kendisiyle özdeĢ bir doğadadır ve varlığı kendisinin dıĢında baĢka bir yerde değildir;
ama kendinde-varlık bir sırra veya gize de sahip değildir. ―Kendinde-varlık doludur,
doluluktur.‖ (Sartre, 2011: 134). Burada söz konusu olan, ne ise o olan varlığın
kendisiyle dolu olmasıdır. Bundan dolayı varlığın içinde hiçliğin sızabileceği ―en
ufak bir boĢluk‖, ―en ufak bir çatlak‖ mevcut değildir (Sartre, 2011: 134). Bu
varlığın diğer varlıklarla bağlantısı yoktur; oluĢma sürecinde değildir; zamansal yanı
yoktur; değiĢmez ve kendi kendine yeten, noksan olmayan bir varlık türüdür. Sartre,
nesneler dünyası için “contingent” kavramını kullanır. Latince bir kelime olan
“contingens”: beklenmedik bir biçimde meydana gelen, gerekli olmayan anlamlarına
gelir. Bu yüzden kendinde-varlık, olması gereken varlığın zıttı gibidir; kendinde
varlık için var olması veya var olmaması hiçbir anlam ifade etmez. Kendindevarlığın ―contingent‖ olması demek: ―ne mümkün olandan türetilebileceği, ne de
zorunlu olana indirgenebileceği anlamına gelir.‖ (Sartre, 2011: 44). Herhangi bir
varolandan türetilmemiĢtir ve mümkünlük, kendinde varlığın alanına ait bir özellik
değildir; kendi için varlığın alanına ait bir özelliktir; çünkü kendinde-varlık
―Nedensiz ve zorunluksuzdur.‖(Copleston, 2010: 17).
Sartre, Bulantı adlı eserinde ―fazlalık‖ olarak da ifade ettiği bu olumsal olma
durumunun saçma olduğunu dile getirir. Romanın ana karakteri Roquentin, yaĢamıĢ
olduğu deneyimlere dayanarak, insanın varlık karĢısındaki halini/duruĢunu görünür
kılar ve bu ―olumsal‖ ya da ―fazlalık‖ olma durumunu Ģöyle dile getirir:
Burada bulunmamız için tek bir neden yoktu, hiçbirimiz böyle bir neden ileri
süremezdi. Utanç içinde bulunan ve belirsiz bir tedirginlik duyan her varolan,
ötekilerin karĢısında kendini fazlalık olarak hissediyordu. Fazlalık. Bu
ağaçlar, bu kapılar, bu çakıl taĢları arasında kurabildiğim tek bağıntı iĢte
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buydu. Atkestanelerini saymaya, onları Velléda‘ya göre konumlamaya,
yüksekliklerini çınar ağaçlarının yüksekliğiyle karĢılaĢtırmaya boĢu boĢuna
uğraĢıyordum. Çünkü her biri, kendisini içine sokmak istediğim bağlantıdan
kaçıyor, bir kenara çekiliyor, taĢıyordu. Bu bağlantıların benim tarafımdan
uydurulduğunu hissediyorum; onlar nesnelere iĢlemiyordu. ġurada karĢımda,
biraz solda duran atkestanesi fazlalıktı. Velléda‘da fazlalıktı (Sartre, 2016a:
191).
Romanda Roquentin varlıkla girdiği iliĢkide varlığın bu ―olumsal‖ özelliğini
farklı farklı Ģeylerde ayan beyan görür ve bu olumsallık onda çok derin bir duygu
yoğunluğu yaratır. Öyle ki ―…ölümüm bile fazlalık olacaktı‖ der ve ekler:
Ve ben, (yumuĢak, güçsüz, müstehcen, sindirim yapıp duran, kara
düĢüncelerle salınan) ben de fazlalıktım… ġu gereksiz varoluĢlardan hiç
olmazsa birini ortadan kaldırmak için, canıma kıymayı düĢünür gibi
oluyordum. Ama ölümüm bile fazlalık olacaktı. Cesedim de; Ģu güleç
bahçenin dibinde, çınar ağaçlarının arasında, Ģu çakıl taĢlarının üzerinde,
kanım da fazlalık olacak; en sonunda, temizlenmiĢ, kabuğu çıkarılmıĢ, diĢler
gibi temiz ve ak pak kemiklerim de fazlalık olarak kalacaktı. Her zaman için
fazlalıktım ben (Sartre, 2016a: 191).
Sartre‘a göre insanın bu dünyada nesnelerle karĢı karĢıya kalması,
―nedensiz‖, ―saçma‖ ve ―fazladan‖ olduğunu duyumsamasına, kendi varlığını da bu
nesneleri duyumsadığı tarzda duyumsayıp kavramaya çalıĢmasına ve kendi varlığının
da gereksiz, fazla olduğunu hissetmesine neden olur. ―Çünkü bedensel varoluĢ ve
ortada bulunuĢ, her zaman bir fazlalıktır.‖ (Sartre, 2013: 78). Ġnsanın hissettiği
―fazlalık‖ olma ve ―saçma varlık‖ olma hissini, Sartre ―bulantı‖ kavramıyla
açıklamaya

çalıĢır.

Roquentin

örneğinde

de

olduğu

gibi

varlığın

bu

―fazladan‖/‖olumsal‖ olma durumu insanda bir bulantı yaratır. Kahramanımız kendi
varlığını da aynı dünyadaki nesneler gibi saçma, faydasız, anlamsız bir fazlalık
olarak görür. Sartre, kendinde varlığın yaratılmamıĢ olma, özdeĢ olma, olumsal olma
niteliklerini

varlığın

―bir

sentez

gibi

tanımlanabileceğini‖

ifade

ederek

temellendirmeye çalıĢır; kendinde-varlık, bütün sentezler arasında ―en ayrıĢmaz‖
olandır (Sartre, 2011: 43). Kendinde-varlık ―en ayrıĢmaz‖ olandır, çünkü kendindevarlık, ―kendinin kendiyle sentezidir.‖(Sartre, 2011: 43). Kendinde-varlığın,
kendinden yola çıkarak kendinden olmayan varlıkla herhangi bir iliĢki kurması ya da
olduğu Ģeyden baĢka bir Ģey haline gelmesi her türden olanaklılığın dıĢındadır.
GeçiĢler, oluĢlar [les devenirs], varlığın henüz olacağı Ģey olmadığını ve daha
Ģimdiden olmadığı Ģey olduğunu söylemeye imkân veren her Ģey, bütün
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bunlar ilke olarak ona yasaklanmıĢtır. Çünkü varlık, oluĢun varlığıdır [l‘etre
du deve- nir] ve bundan ötürü de oluĢun ötesindedir (Sartre, 2011: 43).
Dolayısıyla kendinde-varlık, herhangi bir olumsuzlama içermez, tamamen bir
―olumluluk‖ içerisinde var olur; Sartre‘ın ifadeleriyle ―baĢkalık nedir bilmez:
kendini, bir baĢka varlıktan baĢka olarak asla ortaya koymaz; baĢkası ile hiçbir bağ
taĢıyamaz.‖ Ve yalnızca ―kendisi‖ olan, bundan ötürü ―kendisi olmakla kendini
tüketir.‖(Sartre, 2011: 44). Sartre, tam bir doluluk içinde olan kendinde varlığın aynı
zamanda, herhangi bir eylem olanağının olmadığını ve burasının ―Ģeyler dünyası‖
olarak adlandırılması gerektiğini savunur:
Masamın üstündeki Ģu beyaz kâğıda bakıyorum; biçimini, rengini, konumunu
algılıyorum. Bu farklı niteliklerin ortak özellikleri var: en baĢta, varlığı hiçbir
biçimde benim keyfime bağlı bulunmayan, bir tek saptayabileceğim
varoluĢlar olarak kendilerini sunuyorlar bakıĢıma. Benim içindirler, ben
değildirler. Ancak baĢkası da değildirler, yani hiçbir kendiliğindenliğe, ne
benim ne de baĢka bir bilincin kendiliğindenliğine bağımlı değildirler. Aynı
anda hem burada bulunurlar hem de eylemsizdirler. Duyumlanabilir içeriğin
pek çok kez betimlenen bu eylemsizliği kendinde varoluĢtur (Sartre, 2009a:
7).
Böylelikle Sartre, herhangi bir eylem olanağı olamayan ―Ģeyler dünyası‖nın
karĢısına, bilinci olan bir ―kendi-için-varlığı‖ koyar. Kendinde-varlık Sartre için
ancak kendi-için-varlıkla iliĢkisinde anlamlı bir bütünlük sergiler; bu nedenle onun
felsefesi açısından temel öneme sahip olan bu kavramın, ya da daha uygun bir
ifadeyle, varlık kipinin irdelenmesi gerekir.
2.2. Kendi –Ġçin-Varlık
Kendiyle dolu, sabit, oluĢun ve zamanın içinde olmayan, kendisiyle özdeĢ, ne
ise o olan ya da olması kadar olmaması da olası olan ―kendinde varlık‖ araĢtırma
konu olarak tek baĢına Sartre için pek bir anlam ifade etmez; asıl önemli olan varlık
kipi, ―kendi-için-varlık‖tır. Kendi-için-varlık, insana, insanın varolma haline, insanın
varoluĢuna iĢaret ettiği için ―Kendinde-varlığın‖ tam zıttıdır; ve bu yüzden de
―kendinde varlık‖ta bulunmayan özelliklere sahiptir. ―kendi için varlık‖ bir bilince
sahip olan insana iĢaret eder. Bir geleceğe doğru adım atan ve bu adımının bilincinde
olan söz konusu varlık insandır; ―kendi için varlık‖ bir masa değildir; çünkü bir masa
―ne ise odur‖. Masanın varlığı sadece masa olmaktır ve bu yüzden de baĢka bir Ģey
olma gibi bir Ģansı veya imkânı da yoktur; dolayısıyla da o, bu haliyle hep ne ise o
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olan olarak kalacaktır. Bu varlık ―kendinde varlığa‖ sadece basit bir örnektir ve
varlık bu halleriyle anlamdan azade durumdadır. Sartre‘a göre hiçbir varlık sebebi
olmayan ve öteki herhangi bir varlıkla ilintisi de olmayan bu ―fazladan‖ varlık
―kendinde varlık‖tır ve bu varlığın yalnız onu konu edinen ―kendi için varlık‖
bakımından bir anlamı vardır. ―Bilincin her alanı için geçerli bir tek ontolojik kanıt
vardır. Ama bu kanıt, varlık fenomeninden öğrenebileceğimiz her Ģeyi doğrulamaya
yeter. Her ilk fenomen gibi, varlık fenomeni de bilince kendini dolaysız bir biçimde
gösterir‖ (Sartre, 2011: 40). Fenomeni gün yüzüne çıkaracak ya da ona anlam
verecek olan Ģey bilince maruz kalması veya bilinçle rastlaĢması aracılığıyla
olacaktır.
―Kendinde varlık‖ için daha öncesinde belirttiğimiz gibi bu varlık kipi; dolu,
zaman ve oluĢtan mahrum, cansız, özdeĢ vs. özelliklere sahip olan nesnelerin
dünyasına iĢaret ediyordu. Bunun tam aksi özelliklere sahip olan ―kendi için varlık‖
ise canlı, değiĢime uğrayabilen ve bir bilince sahip olan insana iĢaret ediyordu.
Kendinde varlık ―ne ise o olan‖ varlık iken kendi için varlık ise, kendinin bilincinde
olan ve ―kendini aĢabilen‖ varlıktır. ―Kendi için varlık‖, ―kendinde varlık‖ gibi sabit,
değiĢmez bir yapıya sahip değildir. Sartre‘ın dediği gibi ―kendi için varlık‖ ―ne ise o
olmayan ve ne değilse o olan varlık vasfıyla…‖ var olandır (Sartre, 2011: 140).
Kendi için varlığı, olduğu durumdan bambaĢka bir duruma götüren Ģey bilinçtir.
Yani onu olduğu Ģeyden ayıran özellik bilinçli olmasıdır. ―Ģu anda olduğu Ģeyi, az
sonra aĢıp geçeceği‖ için onun ―var‖ olduğu dile getirilemez (Karakaya, 2004: 78).
Sartre felsefesinde ciddi bir Husserl etkisi olduğu açık olmakla birlikte gene
de özellikle Sartre‘ın bilinç kavramından anladığıyla Husserl‘in bilinçten anladığı
arasında birtakım farklılıklar söz konusudur. Husserl‘in bilinç anlayıĢı, en temelde
bilgi sorunuyla ilintili bir Ģekilde Ģekillenen bir bilinçti; yani burada ―bir Ģeyin
bilinci‖ olmaklık söz konusuydu (Husserl, 2003: 14). Sartre ise özellikle özcü
anlayıĢa iliĢkin temel eleĢtirisinin doğal bir gereği olarak bilincin ―içeriği‖nin
olmadığını dile getirir (Sartre, 2011: 26) .―Bilincin bilgiye indirgenmesi, bilginin
tipik özelliği olan özne-nesne ikiliğini bilince taĢımayı gerektirir.‖ (Sartre, 2011: 27).
Sartre bu durumu eleĢtirerek ―Ģeyleri bilinçten def etmek ve onunla dünya arasındaki
gerçek iliĢkiyi yeniden kurmak‖ istemiĢtir (Sartre, 2011: 26). Dolayısıyla üzerinde
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çalıĢtığım masa, bilincimin içinde değil, tam tersine bir mekânın içindedir. ―Yani,
bilinç, dünyayı konumlandıran bilinç olduğunu göstermektedir.‖ (Sartre, 2011: 26).
Aslında Husserl felsefesinde de bilinç bir Ģekilde dünya ile iliĢki ya da bağ
halindedir. Onda da dünya, bilincin anlam yüklediği ya da anlamsal bağ kurduğu bir
var olan Ģey/Ģeylerdir; fakat Husserl bilincin, ―yönelimsellik‖ yanı ile, yani bilmeyi
nasıl gerçekleĢtirdiği ile ilgilenir (Husserl, 2003: ). Oysa Sartre, bilincin var olma
haliyle, kendi için varlığın bilinçlilik durumunun ortaya koyduğu sonuçlarla ilgilenir
–bilinçli varlık kendinde varlığa yönelir ve onu kendi içinde bir değerlendirmeye alır;
yalnız bu değerlendirme sadece epistemolojik değil aynı zamanda ontolojiktir de-. EĢ
deyiĢle diyebiliriz ki, ―özü‖ olmayan kendi için varlık bu bilinçlilik yetisi sayesinde
kendini var edebilmektedir/üretebilmektedir; baĢka bir ifadeyle Sartre, bilinci
özgürlük ve eylem bağlamında araĢtırarak ortaya koymaktadır. O, bilinci hem
epistemolojik hem de ontolojik olarak izah etmeye çalıĢır:
Her bilinç, bir nesneye ulaĢmak için kendine aĢkınlaĢtığı ölçüde konumlandırıcıdır ve bu konum içinde kendini tüketir: Ģu anki bilincimde yönelim
adına ne varsa, dıĢarıya doğru, masaya doğru yöneltilmiĢtir; yargılayıcı ya da
pratik, bütün etkinliklerim, Ģu andaki tüm duygulanımlarım [affectivité]
masayı hedeflemekte ve onda emilmektedir. Her bilinç [conscience] bilgi
[connaissance] değildir (örneğin, duygulanıma dair bilinçler [consciences
affectives] vardır), ama her bilen bilinç ancak nesnesinin bilgisi olabilir
(Sartre, 2011: 27).
Sartre‘a göre: ―Bilincin hiçbir tözsel yanı yoktur, o salt bir ―görünüĢ‖tür; Ģu
anlamda ki, ancak kendine göründüğü ölçüde varolur. Ama tam da salt görünüĢ
olduğu, tam bir boĢluk olduğu için (çünkü bütün dünya onun dıĢında kalmaktadır),
görünüĢün

ve

varoluĢun

ondaki

bu

düĢünülebilmektedir.‖(Sartre, 2011: 32).

özdeĢliği

nedeniyle,

mutlak

olarak

Bundan dolayı diyebiliriz ki kendinde

varlık tam bir doluluk iken; bilinç sahibi olan kendi için varlık tam bir boĢluktur.
Bilinç üzerinde düĢünüm gerçekleĢtiren Sartre, bu bağlamda bilincin çeĢitleri
olduğunu söyler. ―düĢünümsel bilinç‖ (la conscience reflexive) ve ―dolaysız bilinç‖
(la conscience immedita); bunlar arasındaki farkı ise Ģöyle açıklar:
Esasen düĢünümsel bilinç [conscience reflexive] üzerine düĢünülmüĢ bilinci
[conscience réfléchie] kendi nesnesi olarak ortaya koyar, düĢünüm edimi
içinde, üzerine düĢünülmüĢ bilinç üzerine yargılarda bulunurum, ondan
utanırım, onunla övünürüm, onu isterim, onu reddederim, vb. Algılamamın
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dolaysız bilinci ise, ne yargıda bulunmama, ne istememe, ne de utanç
duymama imkân verir. Dolaysız bilincim algımı bilmez, onu ortaya koymaz:
Ģu andaki bilincimde yönelim adına ne varsa dıĢarıya doğru, dünyaya doğru
yöneltilmektedir (Sartre, 2011: 28).
Sartre, düĢünümün, üstüne düĢünülmüĢ bilince hiçbir Ģekilde bir önceliği
olmadığını dile getirir. ―üzerine düĢünülmüĢ bilinci kendisine açınlayan, düĢünüm
değildir. Tam tersine, düĢünümü mümkün kılan, düĢünümsel-olmayan bilinçtir
[conscience non-réfle- xive]‖ (Sartre, 2011: 29).Yani bilincin ona göre, ―Her bilincin
bir Ģeyin bilinci‖ olması demek; hem ―bilincin kendi nesnesinin varlığının kurucusu
olduğunu‖ hem ―bilincin aĢkın bir varlıkla münasebette olduğunu‖ belirtmek
demektir (Sartre, 2011: 37). Bu iki farklı bağlamda bilinci inceleyebileceğimizi
söyleyen Sartre, ilk durumun olanaksızlığını açıklamaya çalıĢır:
…bir Ģeyin bilinci olmak, bilinç olmayan somut ve dolu bir mevcudiyetin
[présence] karĢısında olmaktır. Hiç Ģüphesiz, bir namevcudiyetin [absence]
bilincinde olmak da mümkündür. Ama bu namevcudiyet zorunlu olarak bir
mevcudiyet temelinde görünür. Oysa daha önce gördüğümüz gibi, bilinç
gerçek bir öznelliktir ve izlenim de öznel bir doluluktur. Ama bu öznellik,
aĢkın bir nesneye izlenimsel bir doluluk kazandırarak onu ortaya koymak için
kendinden çıkamaz (Sartre, 2011: 37).
BaĢka bir deyiĢle, bilinç, yani kendi için varlık, dünyanın varlığını
sergileyebilir. Kendi için varlığı özgün kılan, yani onu kendinde varlıktan ayıran Ģey,
kendi için varlığın kendi kendisi ile özdeĢ olmaması ve bir bilinç yetisine sahip
olmasıdır. Bilinç olmadan dünya sadece vardır; o kendinde varlıktır ve de bu
niteliğiyle anlamdan bağımsızdır. ĠĢte bilinç bu dünyaya anlam veren varlıktır.
Dolayısıyla bilince konu olan varlık, kendinde varlık olan ―fenomenal alan‖dır.
Fenomenal alansa Sartre‘a göre görünen, somut nesnelerin oluĢturduğu ve içinde
bulunduğumuz alandır. Kendinde varlık, bilincin konusu olduktan sonra üzerine
konuĢulan bir hal alır. Bilinç ile nesne bir iliĢkiye girdikleri zaman anlam ortaya
çıkar. Ama buradan nesneyi yaratanın bilinç olduğu sonucu da çıkarılmamalıdır.
Kendinde varlık Sartre‘a göre, vardır; bilinç yalnızca onu görünür hale getirir.
Sartre‘ın bilince getirdiği tanım kendi sözcükleriyle Ģöyledir: ―Bilinç,
varoluĢuyla özü ortaya koyan bir varlıktır ve bunun tersine, özü varoluĢu kapsayan
bir varlığın, yani görünüĢü varlığı talep eden, içeren bir varlığın bilincidir.‖ (Sartre,
2011: 39). Bu tanımı, Heidegger‘i referans göstererek Ģöyle açıklamaya çalıĢır:
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Elbette Heidegger‘in Dasein‘a ayırdığı tanımı bilince uygulayabilir ve onun,
kendi varlığı içinde varlığı kendisi için soru olan bir varlık olduğunu
söyleyebiliriz, ama bu tanımı tamamlamak ve aĢağı yukarı Ģu Ģekilde
formülleĢtirmek gerekir: bilinç, kendi varlığı içinde varlığı kendisi için soru
olan ve de bu varlık kendinden başka bir varlığı kapsadığı ölçüde soru olan
bir varlıktır (Sartre, 2011: 39).
Bilincin bu soru sorma ile yanıt alma ve kendi bilincine kendisini, kendindeyi
konu olarak koyması bilincin hem epistemolojik hem de ontolojik bir yanının
olduğunu gösterir; çünkü önceden de dediğimiz gibi, ―bilinç bir Ģeyin bilincidir.‖
Epistemolojik olarak ―bilinç bir Ģeyin bilincidir‖ demek, ―aĢkınlık bilincin kurucu
yapısıdır; yani bilinç, kendisi olmayan bir varlıkta taĢınarak doğar.‖ demektir (Sartre,
2011: 38). Ona göre bilinç, bir Ģeyin bilinci, kendisinden öte bir Ģeyin bilincidir ve bu
bağlamda bilinç, ―aĢkın‖ niteliğini taĢır. Bundan ötürü bilinç, ―öznenin fenomenötesi
olma‖ biçimidir:
Hiç Ģüphe yok ki, bu varlık ancak fenomenlerin fenomenötesi varlığıdır,
fenomenlerin arkasına saklanacak numenal bir varlık değildir. Bilinç
tarafından imlenen Ģey, Ģu masanın, Ģu tütün paketinin, lambanın varlığıdır,
daha genel olarak dünyanın varlığıdır. Bilinç Ģunu gerektirir: görünenin
varlığı yalnızca göründüğü sürece varolmamalıdır. Bilinç için olanın
fenomenötesi varlığının ta kendisi, kendinde dir (Sartre, 2011: 39).
Böylelikle Sartre‘ın fenomenolojik analizinde üzerinde durduğu varlık
insandır ve bu varlık fenomenötesi bir niteliğe sahiptir; bununla birlikte Sartre
felsefesinde, ―kendinde varlık‖, ―kendi için varlık‖tan önce gelmektedir. Kendinde
varlık noksan olmayan varlıktır. Daha önce de belirtildiği gibi kendinde varlık türü,
değiĢmez, kendinde ve tamdır; oluĢmaktan yoksun bir haldedir. Bunun yanında
kendinde varlık, kendisi ya da kendi dıĢında hiçbir varlıkla kendinden kaynaklanan
bir bağlantısı olmayan bir varlıktır. Varlığının, var olmasının herhangi bir nedeni
yoktur. Tamlığa tam anlamıyla sahipliği söz konusudur. Kendi için varlık ise tam da
bunun tersi bir biçimde kendini, “hiçlik” sayesinde kendinde varlıkla girdiği tek
taraflı iliĢkide gösterir. Böyle bir gösterme bir hiçlik olayına dayanır. Sartre‘a göre
salt olumluluk olan kendinde varlık aslında noksan değildir; ancak insan varlığının
ortaya çıkıĢı ile eksikliğin ya da noksan olmaklığın görünür hale gelmesi söz konusu
olabilir:
Yalnızca insanın dünyasında eksikler olabilir. Her eksiklik bir üçlü varsayar:
eksik-olan ya da eksikliği-duyulan [manquant], eksik olanın eksikliğini duyan
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ya da varolan, ve eksiklik tarafından bölünmüĢ olarak eksikliği-duyulan ile
varolanın senteziyle yeniden kurulacak olan bir bütünlük, yani eksik- olunan
[le manqué], Ġnsan-gerçekliğinin görüsüne verilen varlık, her zaman için
eksiği-olan ya da varolandır (Sartre, 2011: 148).
Sartre‘ın bu noktayı pekiĢtirmek için kullandığı ayın halleri örneği konunun
anlaĢılır kılınması açısından isabetli olmuĢtur:
Örneğin, ayın dolunay olmadığını, bir çeyreğinin eksik olduğunu
söylediğimde, son dördün evresindeki bir ayın tam görüsüne dayanarak bu
yargıya varırım. Böylece görüye verilen Ģey, kendi kendisinde ne tam olan ne
de tam olmayan, baĢka varlıklarla bağlantısı olmaksızın sadece olduğu Ģey
olan bir kendindedir. Bu kendindenin son dördün olarak kavranması için, bir
insan-gerçekliği gerçekleĢmiĢ bütünlüğün -burada, dolunayın oluĢturduğu
dairenin- tasarısına doğru bu verinin ötesine geçmeli, sonra yeniden veriye
dönüp onu son dördün olarak oluĢturmalıdır (Sartre, 2011: 148).
Demek oluyor ki, ―kendi için varlık‖ bilinçliliktir ve alıntıdan da anlaĢılacağı
üzere bir töz değildir. Bilinç varlığı olan insan, fenomeni aĢabilen bir özeliğe sahiptir
ve etkin bir varlıktır; sürekli sorular sorup negatif cevaplar alabilen bilinçli varlığıyla
insan, sonsuz bir değiĢim yeteneğine sahiptir; dolayısıyla kendi -için varlık, ―Ģimdi
olduğu Ģey‖ tanımına tabi olamaz; o, sürekli olarak olduğu Ģeyden hep baĢka türlü
olarak, bir tanımlamanın içine sokulmayan bir varoluĢa sahiptir. Kendinde varlık, tek
baĢına bir anlam ifade etmez; çünkü kendinde varlık, yoğun ve kendi kendisi ile tam
olarak bir doluluk taĢımaktadır. Kendinde varlığın bir varoluĢ elde etmesi için baĢka
bir varlık olan kendi için varlığa ihtiyaç vardır. Kendi için varlık, kendinde varlığın
aksine tam anlamıyla bir boşluktur ve de saydamdır. (Direk, 2013: 19). Bilinç sahibi
insan varlığı, hiçbir içeriğe sahip değildir. Bundan ötürü, kendi için varlık kendinde
varlığın bu doluluğu ve tamlığı karĢısında bir ―eksiklik‖ hissetmekte ve onun gibi
olmayı

arzulamaktadır.

―insanın

dünyadaki

mevcudiyeti

en-soi*4

olma

arzusudur.‖(Blackham, 2005: 140). Sartre varlığın bu iki farklı boyutunu birbiriyle
karĢılaĢtırarak ve birbiriyle iliĢkisinden hareketle anlatmaya çalıĢmıĢtır: ―kendindevarlık, bilinci kendisine hizmet etmeye iterek ona acı verir, onu yaralar, isyan
ettirir.‖(Direk, 2013: 19).

4

*en-soi: Sartre felsefesinde ―kendinde varlık‖ anlamına gelen tabirdir.( Blackham, 2005).
*pour-soi: Sartre felsefesinde ―kendi için varlık‖ anlamına gelen tabirdir.( Blackham, 2005).
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Kendi için varlık, kendinde varlığın olumsuzlamaya uğraması sonucu
meydana gelir ve kendi için varlık, varlığın içine olumsuzluk kavramını yükleyen
varlıktır. Negatif yargı ve sorgulamalar, kendi için varlığı asıl var eden Ģeylerdir.
Kendinde varlığın ―hiçlenmesi‖ (néantisation) kendini kendi için varlık olarak
gösterir; çünkü kendi için varlık ―hiçlik‖tir. Sartre‘a göre insan, ―hiçliğin dünyaya
kendisiyle geldiği varlıktır‖ (Sartre, 2011: 74). Sartre‘a göre hiçlik tek baĢına bir
varlığa sahip değildir; hiçlik bütün var olmasını kendi için varlıktan almaktadır.
Bilinç, yukarıda da belirtildiği üzere, bir ―varlık eksikliği‖, bir ―varlık arzusu‖ olarak
nitelendirilir. Yani ―varlık hiçlikten öncedir ve hiçliği kurar.‖(Sartre, 2011: 64)
―Ne ise o olmayan ve ne değilse o olan‖ (Sartre, 2011: 391-392). EĢ deyiĢle
sürekli ―olduğundan baĢka biçimde olabilen‖ bilinç varlığı insan, kendisini öteki
varlıklardan ayrı kılan bir varlığa sahiptir. Kendi için varlığı özgün yapan ya da onu
diğer varlıklardan ayıran özelliği, onun “hiçlik” ile kurabildiği iliĢkidir. Sartre‘a göre
insan, hiç ile olan bu temel iliĢkisi aracılığıyla diğer varlık türlerinden farklı
olduğunu görür ve hisseder. Dolayısıyla Sartre felsefesinin en önemli, hatta temel
kavramı olan hiçliği ele almak, onun felsefesini daha iyi anlamak için önemli
görünmektedir.
2.3. Hiçlik
Sartre felsefesinde önemli bir yer tutan hiçlik kavramı, kendi için varlık ile
kendinde varlık arasındaki iliĢkiyi olanaklı kılan ve bu yüzden de her iki varlıksal
alanın iliĢkisini açıklamak için gerekli bir kavramdır. Hiçliğin önemi, insana bilinçli
bir varlık olduğunu hatırlatmasında yatar; Sartre için hiçlik özgürlükle bağlantısı olan
bir durum olması nedeniyle bilincin, kendisi ile dünya arasındaki derin farkı
görmesini sağlar. Peki, ama insan ile dünya arasındaki iliĢkiyi anlama ve açıklamada
bu kadar baĢat bir önem taĢıyan hiçliği nasıl anlamak gerekir? Hiçlik nedir ve
varlıkla nasıl bir iliĢki içindedir? (Çelebi, 2016: 43). Sartre, hiçliğin varlıkla
bağlantısını ortaya çıkarmaya çalıĢmakta ve bulduğu her fırsatta bu iliĢkiyi dile
getirmeye çalıĢmaktadır. Bu bağlamda Sartre‘a göre hiçlik kendinde varlığın bir
yapısı değildir ve bu varlığın hiçlikle kendiliğinden herhangi bir iliĢkisi yoktur. Öte
yandan ―varlığın hiçliği dıĢlaması veya yok sayması mümkün değildir‖. O halde tam
bir ―doluluğa‖ ve ―olumluluğa‖ sahip olan kendinde varlık mefhumu ―hiçliği imal
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etmediğine‖ , ―yoğun olumluluk olarak varlık nosyonu, hiçliği, yapılarından biri
olarak‖ içermediğine göre ve ―varlık hiçlikle herhangi bir münasebet içinde‖
olmadığına göre hiçlik dünyaya neyle ve nasıl gelmektedir? (Sartre, 2011: 71-72)
Sartre‘a göre bu soru ―özel bir aciliyetle‖ önümüze çıkmaktadır. Hiçlik, eğer varlığın
dıĢında da, varlıktan itibaren de kavranamıyorsa ve öte yandan varlık-olmayan da
―kendini hiçlemek‖ [se neantiser] için gereken kuvveti kendinden devĢiremiyorsa,
hiçlik nereden gelmektedir? (Sartre, 2011: 71-72). Bu mühim bir sorudur. Çünkü
hiçliğin, ―kendini hiçleme‖ niteliği yoktur. ―yalnızca varlık kendini hiçleyebilir,
çünkü her ne biçimde olursa olsun kendini hiçlemek için (var) olmak gerekir. Oysa
hiçlik yoktur.‖ Daha anlaĢılır olunması için Sartre sözlerine Ģöyle devam eder:
Eğer hiçlikten söz edebiliyorsak, bu yalnızca hiçliğin bir varlık görünüĢüne,
ödünç alınmıĢ bir varlığa sahip olmasındandır,… Hiçlik var değildir; hiçlik
“oldurulur”; hiçlik kendini hiçlemez, hiçlik “hiçleştirilir”. ġu halde geriye,
özelliği hiçliği hiçleĢtirmek olan, onu kendi varlığıyla ayakta tutan, onu
durmadan kendi varlığıyla yayan bir varlığın -kendinde olmayan bir varlığın-,
hiçliğin şeylere gelmesine aracılık eden bir varlığın varolmak zorunda olması
kalır (Sartre, 2011: 72).
Sartre, bu noktada her ne kadar Hegel ve Heidegger gibi filozoflardan
etkilenmiĢ olsa da araĢtırmanın ana hatlarına bakıldığında onlardan ayrılır. Hegel‘de
varlık ve hiçlik diyalektik kavramlardır (Karakaya, 2004: 86). Heidegger‘de hiçlik
Dasein ile alakalı olup onunla somut yaĢama katılan bir kavramdır. Sartre, Hegel‘in
hiçliği bir varlık kategorisine yerleĢtirdiği ve ona hem mantıksal hem de ontolojik bir
statü verdiğini belirtir; hâlbuki Sartre hiçliğin olmadığını –hiçlik yoktur, var değildirve hiçlik ile varlığın aynı düzlemde olamayacağını dile getirir (Çelebi, 2016, 48).
Sartre, hiçliği varlıkla aynı kılmaz; bilakis hiçliğin varlık ile varlığa geldiğini belirtir:
Hiçlik gibi bir Ģey insan varlığı aracılığıyla dünyaya gelmiĢtir (Biemel, 1984, 75). Ve
bu varlığın karakteristiğini Ģu Ģekilde dile getirilir:
Hiçliğin dünyaya gelmesinde aracılık eden varlık, öyle bir varlıktır ki, varlığı
içinde kendi varlığının hiçliği soru konusu olur: Hiçliğin dünyaya gelmesine
aracılık eden varlık kendi öz hiçliği olmak zorundadır. Ve bununla
anlaĢılması gereken Ģey de, hiçleyen ve böylece bu kez kendisi varlık içinde
bir temel gerektiren bir edim değil, ama varlığın kazanılmıĢ olan ontolojik bir
özelliğidir (Sartre, 2011: 72).
Hiçliği dünyaya getiren varlık insan varlığıdır (Biemel, 1984: 75). Burada
söz konusu olan varlık ise insan özgürlüğüdür. Dolayısıyla Sartre, özgürlüğü hiçlik
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problemi çerçevesinde ele alır; bu özgürlük aracılığıyladır ki insanın özü olanaklı
hale gelmektedir. Ġnsan, ancak hiçlik sayesinde kendisi ile nesneler dünyası arasında
temel bir fark olduğunu görüp özgürlüğünün bilincine ulaĢır. Dolayısıyla hiçlik
ancak kendi için varlık zemini üzerinde ortaya çıkabilir; baĢka bir deyiĢle, hiçlik ne
varlıktan öncedir, ne de varlıktan sonradır, ne de genel bir tarzda varlığın dıĢındadır.
Hiçlik, varlığın bizatihi bağrında, yüreğinde, bir kurtçuk gibi ortaya çıkan bir Ģeydir
(Sartre, 2011: 71). Dolayısıyla Sartre, hiçliğin ―varlıkta‖ olduğunu; ―varlığın
bağrında‖ olduğunu ifade eder. ―hiçlik… Bir zehir hücrelerimize nasıl sızarsa, o da
varoluĢ dokumuzun en ince liflerine kadar öyle içimize sızmaktadır.‖(Mouner, 2007:
175). Hiçlik, insanın içindeki yarıktır, varlığın bağrındadır. ―Hiçlik varlığın deliğidir,
kendinde varlığın çökmesiyle kendisi için varlık meydana gelir‖(Akarsu, 1987: 227).
Ġnsan hiçlikle dünyaya geldiği için sürekli olduğu ve olmak istediği Ģeyi aĢan ve
olmadığı Ģeyi oldurmaya çalıĢandır; çünkü özgürlük ve hiçlik birbirine kökensel bir
Ģekilde bağlıdır. Ġnsan, kendi içinde böyle bir hiçliğin olduğunu fark ettiğinde eĢ
deyiĢle istediği her Ģeyi düĢünmek, istediği her Ģeyi yapmak bakımından mutlak bir
özgürlüğe sahip olduğunu anladığında; yani kendisinin, kendinde varlık olmadığını
fark ettiğinde bir bilince sahip olduğunu anlar (Karakaya, 2004: 112). Kendi için
varlık, bir ağacın ya da bir taĢın olduğu gibi bir varlığa sahiptir. Oysa insanın bir
ağaç ya da herhangi bir nesne gibi olan kendinde varlıktan farklı olarak bir bilinci
vardır. Dolayısıyla Sartre için kendinde varlık ile kendi için varlık arasındaki temel
fark, hiçliğin insan varoluĢunun asli dayanağı olmasıdır; yani insanın bu dünyadaki
yegâne çıkıĢ noktası bizzat hiçliktir:
Ġnsan, kendini, hiçliğin dünya üzerinde açılmasını sağlayan bir varlık olarak
sunmakta ve bunu, kendisi de o erek uğruna varlık olmayanı kendine
bulaĢtırdığı ölçüde yapmaktadır… Ġnsanın ‗kendisini, kuĢatan‘ varlığın
ortasında ortaya çıkıĢı, bir dünyanın keĢfedilmesini sağlar. Ama bu ortaya
çıkıĢın özsel ve öncelikli anı, olumsuzlamadır (Sartre, 2011: 73-74).
Kendi için varlık Sartre için bir hiçliktir. Kendi varlığının dıĢındaki varlığı
varlık durumuna getiren bilinç, kendi varlığını hiçliğe indirgemeye çalıĢmaktadır.
Hiçlik, ancak (insanla) insanın sahip olduğu bilinç aracılığıyla bu yeryüzüne
gelmektedir. Hiçlik varlığa angajedir ve varlığın bağrında bulunmadan anlaĢılması
imkânsızdır. O daima varlığın olumsuzluk halidir; dolayısıyla, hiçlik varlığa ihtiyaç
duyar. Varlıkla hiçlik arasında bir öncelik sonralık vardır: ―…varlık hiçlikten öncedir
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ve hiçliği kurar.‖ (Sartre, 2011: 64). Buraya baktığımız vakit hiçliğin gücünü
varlıktan aldığı anlamı çıkmaktadır. ―hiçlik varlığa musallat olur‖ ifadesi bunu
doğrular niteliktedir. Muhakkak varlık kendini kavramak için hiçlik kavramına
ihtiyaç duymaz fakat:
―... olmayan hiçlik (le néant qui n‘est pas), (olmadığı için) ancak ödünç alınmıĢ
bir varoluĢa sahip olabilir: hiçlik, varlığını varlıktan alır; onun sahip olduğu
varlık hiçliği ile ancak varlığın sınırları içinde karĢılaĢılır; ve varlığın tümden
yok oluĢu varlık-olmayanın saltanatının baĢlangıcı değil, tersine, hiçliğin de
aynı anda silinip gidiĢi olur: varlık olmayan ancak varlığın yüzeyinde vardır.”
(Sartre, 2011: 65).
Varlıkla varlık olmayan arasındaki iliĢkiyi hiçlik üzerinden, dolayısıyla
insanı, ―hiçliği dünyaya getiren varlık‖ olarak anlayan ve açıklamaya çalıĢan
Sartre‘ın gene insanın hiçlikle olan temel bağlantısına dair vurgusunu, insana iliĢkin
olarak sık sık kullandığı ―ne ise o olmayandır‖ ifadesinden çıkarsamak olanaklıdır.
Dolayısıyla insan, olmak istediği ve hala olamadığıdır. ġu anda olduğu Ģeyi, birazdan
aĢacak olandır (Karakaya, 2004: 78). Yani henüz olmadığı Ģey olacak ve bundan
ötürü olduğu Ģeyin ötesine geçecektir. Ġnsan varoluĢuna iliĢkin bu durum süreklilik
arz eder. Hal böyle olunca, Sartre‘a göre insan varlığının aslen var olmadığını
söylemek olanaklı hale gelir; çünkü nesnelerin olumluluğunun tam ortasında insan,
hiçliğini sırtlayandır (Karakaya, 2004: 78). Çünkü insan hiçlikle doludur ve bundan
dolayı özgür olmaya muhtaçtır (Biemel, 1984: 141). Hiçliğin dünyaya gelmesine
aracı olan varlık, kendi için varlıktır; yani insandır (Copleston, 2010: 20).
Dolayısıyla ancak bu hiçlik sayesinde insanın özgür olduğu söylenebilir. Özgürlük
insanın özünden önce gelerek onun kendi özünü oluĢturmasına imkân tanır. Hiçliğin
kendine has bir varlığı yoktur; dolayısıyla varlık olmadan hiçlikten bahsedemeyiz.
Aynı Ģekilde hiçliğin olmaması durumunda da insan, dünya ile arasındaki farklılığı
göremez ve özgürlüğün bilincine ulaĢamazdı. Kendini gerçekleĢtirmek zorunda olan
insanın, bunu yaparken baĢvuracağı bir değer ya da mutlak merci olmadığı gibi,
herhangi bir mazereti de yoktur; sorumluluk bütünüyle omuzlarındadır ve kararını
yalnız baĢına vermek zorundadır. ―…hiçbir Ģey beni kendi kendime karĢı güvenceye
alamaz; olduğum bu hiçlik tarafından dünyadan ve özümden kopartılmıĢ bir halde,
dünyanın ve kendi özümün anlamını gerçekleĢtirmek zorundayım: buna mazeretsiz
olarak tek baĢına ben karar veririm.‖ (Sartre, 2011: 92).
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Özgürlük, tam da insanın yüreğinde oldurulan ve insan gerçekliğini olmak
yerine kendini yapmaya zorlayan hiçliktir. Ġnsan gerçekliği için olmak
kendini seçmektir: alabileceği ya da kabul edebileceği hiçbir Ģey ona
dıĢarıdan da içeriden de gelmez. Hiçbir türden yardım olmadan, en küçük
ayrıntıya varana kadar kendini varlık kılmanın dayanılmaz zorunluluğuna
bütünüyle terk edilmiĢtir. Böylece özgürlük bir varlık değildir: insanın
varlığıdır, yani insanın varlık hiçliğidir (Sartre, 2011: 560).
Sartre, olmak yerine oldurulan demekle, hiçlik vasıtasıyla kendini
gerçekleĢtirmek ya da oluĢturmak zorunda kalan insan varlığına iĢaret etmekte ve
özgürlüğün verili bir durumun ifadesi değil ama özdeĢ doğası olmayan bir varoluĢun
olumsallığıyla ilgili olduğunu düĢünmektedir. Hazır verili bir öz ile doğmayan insan
için, olmak aynı zamanda kendini seçmek demektir. Bilinç, verili, hazır, olmuĢ
bitmiĢ, tamamlanmıĢ bir yapıda değildir; yani olmuş değil de oldurulacak olan,
devingen bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla olduğu Ģeyin ötesine gitme olanağına sahip
olan insan özgürdür ve bu özgürlük bizzat insan varlığının hiçliğidir. ―Eğer insan
önce bir doluluk gibi düĢünülseydi, onda daha sonradan özgür olacağı bir takım anlar
ya da psiĢik bölgeler aramak saçma olurdu: tıpkı önceden ağzına kadar
doldurduğumuz bir kapta boĢluk aramak gibi.‖ (Sartre, 2011: 560). Ġnsanın böyle
oluĢu onun kendi için varlık olması nedeniyledir; onun tam da böyle olması, hiçlik
sayesinde farklı eylemler gerçekleĢtirmesine ve özgürlüğünü dünya üzerinde
sahnelemesine olanak tanır.
Ġnsanı kendisinden ve dünyadan koparan hiçliktir; ama insanın kendisini
yapmaya/inĢa etmeye zorlayan da yine hiçliğin ta kendisidir; çünkü tam da bu hiçlik
sayesinde insan seçimler yaparak varlığına bir öz kazandırır. Özgürlüğü yüzünden
daima güncellenen bu öz ile insan, hiçbir zaman olduğu Ģey olarak kalmaz.
Toplumdan, doğadan ya da Tanrı‘dan geldiğine inanılan hazır bazı amaç ya da
inançlar, çoğu zaman eylemin anlamı üzerine düĢünmeyi engellemekte ve eylemin
sahih bir nedeni gibi düĢünülmektedir; fakat Sartre, bunların en temelde insanın
derinliklerinde yatan hiçlik duygusuyla, yani özgürlüğü ile birlikte su yüzüne çıkan iç
daralmasıyla ilgili olduğunu düĢünür. Ġnsan, kendisi için olanaklı olanları, varlığını,
eĢ deyiĢle özgürlüğünü ve kendisinin özsüzlüğünü ona dayatan hiçliği keĢfettiği
zaman varoluĢunu temelden sarsan bir iç daralması duyar. Hiçlik, özgürlük ve iç
daralması arasında sıkı bir bağ vardır; Sartre‘a göre, özgürlüğün hiçleyici bir kuvveti
vardır; çünkü bir imkân olarak bizzat özgürlük insanı olduğu Ģeyden koparır. Ġç
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daralması içinde kendisini gösteren özgürlüğün hiçlikle olan bağlantısını Sartre Ģöyle
vurgular: ―…gerekçeler ile edim arasına usulca sokulan hiç‘in varoluĢudur.‖ (Sartre,
2011: 85). Dolayısıyla özgürlük insana kendisini bir iç daralması olarak gösterir.
Özgürlüğü kuran, yapan bu hiç‘in ne olduğu sorulduğunda ise Sartre soruyu Ģöyle
cevaplar:―…hiç, olmadığı için betimlenemez, ama kendi kendisiyle münasebetleri
içinde insan varlığı tarafından olmuĢ oldurulduğu ölçüde en azından anlamı ifĢa
edilebilir.‖(Sartre, 2011: 85). Bu iliĢki ise kendi için varlığın, yaĢamın her alanında
kendini gösteren bir sorgulama etkinliğine giriĢmesiyle gerçekleĢir. Sartre‘a göre,
hiçlikle tanıĢmamıza, onu fark etmemize ya da hissetmemize olanak tanıyan en temel
olgulardan birisidir sorgulama.
2.3.1- Sorgulama
Sorgulama varlığın iki bölgesinin karĢı karĢıya gelmesiyle ortaya çıkar; yani
sorgulama insan ile dünyanın bir iliĢki durumudur ve―…bize aynı zamanda hem
insanı, hem dünyayı, hem de onları birleĢtiren münasebeti verebilir.‖(Sartre, 2011:
50). Sartre‘a göre sorgulama veya soru sorma edimi, en temelde insanın dünya ile
iliĢkisini açımlayan bir olgudur; çünkü kendi için varlık her soruda, sorgulamada
kendini bir varlık karĢısında buluverir ve sorgulamanın yapıldığı ya da sorunun
sorulduğu her bir durumda istisnasız bir Ģekilde hep sorgulanan bir varlık gerekli
olur. Sartre, bununla bağlantılı olarak varlık sorgulamasında varlığın aĢkınsallığı
boyutuyla karĢı karĢıya geldiğimizi ve varlıkla kurulan bu soru sorma iliĢkisinin
olumlu ya da olumsuz kimi cevaplar beklediğini söyler. Dolayısıyla evetli ya da
hayırlı olabilen cevaplar, aynı ölçüde nesnel veya çeliĢik olan –olumlu veya
olumsuz- olmak üzere iki olanağı taĢır. Varlığın sorgulamasında karĢılaĢtığımız bir
diğer durum ise hiçliktir.
…sorgulamanın kendisine Ģöyle bir göz atmak bile, aniden, hiçlikle
çevrelenmiĢ olduğumuzu bize gösteriyor iĢte. Varlık hakkındaki sorularımızı
koĢullandıran, varlık-olmayanın bizim dıĢımızdaki ve içimizdeki sürekli
olabilirliğidir. Ve yanıtın sınırlarını çizecek olan da, yine varlık-olmayandır:
varlık ne olacaksa, bu, zorunlu olarak olmadığı Ģeyin fonu üzerinden elde
edilecektir. Bu yanıt ne olursa olsun, Ģu biçimde formülleĢtirilebilir: ―Varlık
bu‘dur ve bunun dıĢında hiçbir şey değildir.‖ (Sartre, 2011: 52).
Bu noktada söz konusu olan, varlıkla varlık-olmayanın iliĢkisidir; baĢka bir
deyiĢle sorgulama, her ne Ģekilde olursa olsun, sorgulayanı nihai olarak hiçliğin ve
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özgürlüğün sorgulanmasına götürür. Soru sormakla hiçlik, elmanın içindeki kurt gibi
yeryüzüne gelerek varlıkta ortaya çıkar (Akarsu, 1987: 228). Bundan ötürü
sorgulama, olumsuzluk olanağını her zaman içinde barındırır. Yani soru sormakla
beraber olumsuzlama imkânı doğmuĢ olur:
Varlığı ne hakkında sorguluyorsam, iĢte o varlığın aĢkınlığına katılır: varlığı,
varlık tarzları ya da varlığı konusunda sorgularım. Bu bakıĢ açısından soru,
bekleyiĢin değiĢik bir türüdür: sorgulanan varlıktan bir yanıt beklerim. Yani,
sorgulama-öncesi bir aĢinalık fonu üzerinde bu varlıktan varlığını ya da varlık
tarzını bir Ģekilde açık etmesini beklerim. Yanıt bir evet ya da bir hayır
olacaktır. Soruyu, olumlama ya da olumsuzlamadan ilke olarak ayıran Ģey,
aynı-ölçüde nesnel ve çeliĢik olan bu iki imkânın varlığıdır. GörünüĢte
olumsuz yanıt içermeyen sorular vardır.: ―Bu tavrın bize açınladığı nedir?‖
Ama aslında, bu tür sorulara, ―Hiçbir Ģey‖, ―Hiç kimse‖ ya da ―Hiçbir
zaman‖la yanıt vermenin her zaman mümkün olduğu görülür. Nitekim
―Ġnsanın dünya ile münasebetini bana açınlayabilecek bir davranıĢ var
mıdır?‖ sorusunu sorduğum anda, ilke olarak Ģöyle bir olumsuz yanıtın
imkânını kabul ederim: ―Hayır, böylesi bir davranıĢ yoktur.‖ (Sartre, 2011:
51).
Sartre açısından buradaki önemli nokta soru sorulduğunda her zaman
olumsuz bir cevap olanağının olmasıdır; çünkü varlık sorunsalı, bizleri, ―insan tavrı
olarak soru sorma meselesine‖

ve ―olumsuzlamanın varlığı meselesine‖

yönlendirmektedir (Sartre, 2011: 54).
Sorgulama esnasında görünüĢ olarak olumsuz cevap içermeyen sorular vardır.
Dolayısıyla bu tip sorulara ―Hiçbir Ģey‖, ―Hiç kimse‖, ―Hiçbir zaman‖ gibi yanıtlar
verilebileceği için Sartre‘a göre, sorgulama yapan için olumsuz cevap daima ve
nesnel olarak mümkün görünmektedir. Sartre için varlığın sorgulanması, hiçlikle olan
bağını görmemizi sağladığı için önemlidir. Diğer yandan sorgulamada ortaya çıkan
olumsuz cevap imkânının ―varlık-olmayan‖a dayanması; varlığa iliĢkin sorgulamanın
―metafizik bir sorgulama‖ olduğuna iĢaret eder. Sartre‘a göre varlık ile hiçlik
arasındaki iliĢki, varlığın araĢtırılması esnasında doğal bir Ģekilde ortaya çıkan bir
iliĢkidir; çünkü Sartre, olumsuzlamanın (değilleme) nasıl olanaklı olduğunu
göstermek için hiçliğe yönelmenin kaçınılmaz olduğunu söyler. Yalnız burada söz
konusu olan olumsuzlama (değilleme) etkinliği, dil ve mantık sınırları içinde
anlaĢılacak türden bir soyutlama değildir:
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Her Ģeyden önce olumsuzlamanın yalnızca yargının bir niteliği olduğu doğru
değildir: soru, sorgulayıcıyı bir yargıyla formülleĢir, ama yargı değildir:
yargı-öncesi bir davranıĢtır; bakıĢla, jestlerle de sorgulayabilirim; sorgulama
aracılığıyla belli bir biçimde varlığın karĢısında dururum ve varlıkla aramdaki
bu münasebet, varlık münasebetidir, yargı bunun isteğe bağlı ifadesinden
ibarettir (Sartre, 2011: 54).
Bu bağlamda Heidegger‘in, varlığın sadece ―metafizik sorgulama‖ ile
metafiziği aĢarak araĢtırma yapılabileceği görüĢünün Sartre üzerinde etkisini görmek
mümkündür. Bilindiği üzere varlığın temel sorusu Heidegger‘de de metafiziğin temel
sorusuydu ―Varolan genelde, neden [var]dır ve daha ziyade Hiçlik değil? [Warum ist
überhaupt seiendes und nicht vielmehr nichts?]‖ (Heidegger, 2014: 9). Heidegger
varlığın araĢtırılmasında en uygun yolun bu soruyu ortaya atmaktan geçtiğini dile
getirmiĢti. Sartre da bu yoldan giderek, varlık araĢtırmasında varlığı hiçlik ile olan
bağı çerçevesinde değerlendirmeye alır:
Varlığın araĢtırılması için yola çıkmıĢtık ve sorgulamalarımızın dizisi
boyunca sanki varlığın bağrına kadar gömülmüĢ gibiydik. Oysa hedefe
ulaĢtığımızı düĢündüğümüz bir anda, sorgulamanın kendisine Ģöyle bir göz
atmak bile, aniden, hiçlikle çevrelenmiĢ olduğumuzu bize gösteriyor iĢte.
Varlık hakkındaki sorularımızı koĢullandıran, varlık-olmayanın bizim
dıĢımızdaki ve içimizdeki sürekli olabilirliğidir. Ve yanıtın sınırlarını çizecek
olan da, varlık-olmayandır: varlık ne olacaksa, bu, zorunlu olarak olmadığı
Ģeyin fonu üzerinden elde edilecektir. Bu yanıt ne olursa olsun, Ģu biçimde
formülleĢtirilebilir: ―Varlık bu‘dur ve bunun dıĢında hiçbir şey
değildir.”(Sartre, 2011: 52).
Görüldüğü üzere, varlığı araĢtırmaya çalıĢan ―sorgulama‖ eyleminin etrafı
hiçlikle sarılmıĢtır. Bundan dolayıdır ki varlığı araĢtırmaya çalıĢmak ―hiçliği‖ veya
―varlık olamayanı‖ araĢtırmak demektir. Böylelikle Sartre‘a göre, bilinçli varoluĢu
olan insanın kendinde varlıkla iliĢkisine, ―varlık olmayan‖ ile olan iliĢkisi de
eklenmiĢ olur.
Ġnsan, ―varlık olmayan‖ ile etkileĢimi sonucu dünyaya olumsuz yargıları
getirir; çünkü sorular sorar ve bu sorulara olumsuz yanıtlar vermesi her zaman
mümkündür. Sartre açısından, olumsuz yargıların temelinde ise ―hiçlik‖ kavramı
yatmaktadır:
Pierre ile saat dörtte randevum var. On beĢ dakika gecikerek geliyorum:
Pierre hep vaktinde gelir; acaba beni beklemiĢ mi? BuluĢacağımız kafeye,
oradaki müĢterilere bakıyorum ve ―Burada yok‖ diyorum. Pierre‘in mevcut

36

olmayıĢına iliĢkin bir görü mü var, yoksa olumsuzlama sadece yargıyla
birlikte mi devreye girmektedir? Ġlk bakıĢta burada görüden söz etmek saçma
gibi görünüyor, çünkü gerçekten de hiç‘in görüsü olamaz ve Pierre‘in mevcut
olmayıĢı bu hiçtir (Sartre, 2011: 56).
Olumsuzlama yukarda da belirtildiği üzere yalnız yargıyla beraber gün
yüzüne çıkmaz; ―hiçin görüsü‖ ile de meydana gelir. BuluĢma mekanı olan kafe,
―kendi kendine, müĢterileriyle, masalarıyla, oturma yerleriyle, aynalarıyla, ıĢığıyla,
dumanlı atmosferiyle, ve seslerin, birbirine çarpan fincan tabaklarının, içeriyi
dolduran adımların gürültüsüyle birlikte bir varlık doluluğu olduğu besbellidir.‖
(Sartre, 2011: 56-57). Böyle düĢündüğümüzde sanki ―her yerde doluluğu
buluyormuĢuz gibi görünür.‖ (Sartre, 2011: 57). Burada söz konusu olan bir
―hiçleme‖nin olageliĢidir. Bundan dolayı ―algıda bir form her zaman bir fon
üzerinde‖ oluĢtuğundan ve ―her Ģey, benim dikkatimin doğrultusuna bağlı‖ olduğu
için, bambaĢka bir hal meydana gelir (Karakaya, 2004: 89). ―O kafeye Pierre‘i
aramak içi girdiğimde, kafenin bütün nesneleri fon halinde sentetik bir düzenleme
oluĢturur ve Pierre bu fonun üzerinde belirmesi gereken olarak verilmiĢtir. Ve
kafenin fon halindeki bu düzenleniĢi bir ilk hiçlemedir.‖ (Sartre, 2011: 57).
Böylelikle:
Salonun her öğesi; insan, masa, iskemle, öteki nesnelerin tümü tarafından
kurulan fondan kopmaya, kendilerini yalıtmaya çabalamakta ve yeniden bu
fonun farksızlaĢmasının içine düĢmekte, bu fonun içinde erimektedir…
Böylece bir fonun tüm eĢdeğerliliği içinde beliren ve onun içine gömülen
bütün formların bu ilk hiçleniĢi, Pierre adlı kiĢi olan baĢlıca formun
görünmesinin zorunlu koĢuludur. Ve bu hiçleme benim görüme
verilmektedir, baktığım bütün nesnelerin, özellikle de beni bir an için
duraksatan (―Acaba Pierre miydi?‖) ve bir çırpıda da aslında Pierre‘in yüzü
―olmadıkları‖ için çözülüveren yüzlerin arka arkaya silinmelerinin tanığı
olurum (Sartre, 2011: 57).
Pierre‘in kafede olmayıĢı/yokluğu, sadece kafenin belli bir yerinde olmayıĢı
anlamında değil de, onun oradaki yokluğu bütün kafe için geçerli olan bir durumdur.
BaĢka bir değiĢle Pierre kafenin içinde yoktur (namevcuttur): ―… onun orada mevcut
olmayıĢı kafeyi kendi siliniĢi içinde dondurmakta, kafe fon olarak kalmakta, kendini
farklılaĢmamıĢ bütünlük olarak, yalnızca benim marjinalleĢmiĢ dikkatime sunmaya
devam etmekte, geriye doğru kaymakta, hiçleniĢini sürdürmektedir‖(Sartre, 2011:
57). Kafenin bu tarz bir hiçliğe boğulmasının temelinde, Pierre‘in kendini hiçlik
halinde

vermesi

bulunur;

böylece

Pierre‘i
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görme

teĢebbüsü,

Pierre‘in

―namevcudiyeti‖ ile sonuçlanr: ―namevcut Pierre bu kafeye musallat olmakta [haule]
ve kafenin fon halindeki hiçleyici düzenleniĢinin koĢulu olmaktadır.‖(Sartre, 2011:
58). Yani kafede Pierre değil de onun ―namevcudiyeti‖ bulunmaktadır. Pierre‘in
―namevcudiyeti‖, ―Wellington veya Valery bu kafede değiller‖ açıklaması gibi
sadece bir fikrin dile dökülmüĢ olma durumundan farklıdır. Pierre‘in durumu kafede
―namevcudiyeti‖nin var olmasıdır. ―Bu da varlık-olmayanın, olumsuzlama yargısı
aracılığıyla Ģeylere gelmediğini göstermeye yeter: tam tersine, olumsuzlama yargısı
varlık-olamayan tarafından koĢullanır ve desteklenir.‖ (Sartre, 2011: 58).
Sartre‘taki olumsuzlama (değilleme) kavramının Heidegger‘deki gibi olduğu
görülmektedir. Hiçlik, olumsuz yargılardan ya da böyle yargıların sonucundan oluĢan
bir durumun ifadesi değildir; aksine olumsuzlama veya değilleme temelini hiçlikten
alır: Değil demenin mümkün olması için, zorunlu koĢul, varlık-olmayanın, içimizde
ve dıĢımızda sürekli bir mevcudiyeti olmasıdır, hiçliğin varlığa musallat olmasıdır
(Sartre, 2011: 59). Demek oluyor ki hiçliğin var olduğu görülür. Hatta ―varlık
üzerinde sorgulayabilmemiz için, hiçliğin herhangi bir biçimde verilmiĢ olması
gerekir.‖ (Sartre, 2011: 71). Bunun yanında hiçlik üzerinde yapılan sorgulama
olumsuzlamayı gündeme getirir. Olumsuzlama olarak açığa çıkan ―varlık olmayan‖
veya ―namevcut‖ –bu hiçleme- daima insanın varoluĢunun ileri dönük beklentisi
içinde görünür. Ġnsanın beklentisi ise onun varlıkla iliĢkisi, yani varlık karĢısında bir
sorgulama gerçekleĢtirmesiyle bağlantılıdır. Sorgulamada insan, bir varlık alanı
açılmasını bekler ve böylece varlık olmayan alanın açılmasına olanak tanır (Sartre,
2011: 54-55). Bu bağlamda belirtmek gerekir ki Sartre ―tahrip etme‖ eylemini
irdelediğinde de aynı sorgulamada olana benzer bir durumun söz konusu olduğu
görülür: ―Tahribatın olması için, önce insandan varlığa giden bir münasebeti, yani bir
aĢkınlık gerekir; bu münasebetin sınırları içinde, insanın bir varlığı tahrip edilebilir
olarak

kavraması

gerekir…

Bu

da,

daha

Ģimdiden

hiçlemedir

(le

néantisation).‖(Sartre, 2011: 55). Tahribat, varlığa insan ile yani kendi için varlıkla
gelmektedir. Hiç Ģüphesiz bu tahribatı meydana getirebilecek yegâne varlık insandır
(Sartre, 2011: 55). Örneğin bir hortum olduğunda, bu hortum can aldığında ve buna
insan tanık olduğunda denilebilir ki, tahribat insan ile oluĢmuĢtur; çünkü Sartre‘a
göre tahribattan söz edebilmemiz için bu olaya bizzat bir insan varoluĢunun tanıklık
etmesi gerekir. Felakete tanıklık eden birisinin olmasıyla da bu olgu bir ―tahribat‖
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olarak nitelendirilir. Demek ki gerek tahribat olarak kendini gösteren durumda,
gerekse de sorgulama ediminin kendisinde hiçlik bir olumsuzlama durumu olarak
ortaya çıkar. Ama sorgulama yapılmadan evvel sorgulamaya konu olan varlık örtük
haldedir; varlığın sorgulama aracılığıyla hiçlik olarak ifĢa olması ile varlık ve hiçlik
arasındaki gidip gelmenin bir sunuş ya da görünüm halini almasını Sartre Ģöyle
açıklar:
Bu varlığın bir hiçlik olarak açığa çıkması için her zaman açık duran bir
imkân vardır. Ama bir varolanın her zaman hiç (rien) olarak da açığa
çıkabileceğinin bile düĢünülebilir bir olgu olmasından ötürü, her soru, verili
olan karĢısında hiçleyici bir mesafe alıĢın gerçekleĢtirildiğini varsayar ve bu
mesafe alıĢ böylece varlık ile hiçlik arasında gidip gelen basit bir sunuĢ
(présentation) haline gelir (Sartre, 2011: 73).
Yukarda da dile getirildiği gibi sorgulama, ―nesneler dünyasının sebepsiz
düzeninden kurtuluĢ‖ ve ―varlıktan ayrılıĢ‖ anlamlarına gelmektedir. Sartre‘ın kendi
cümleleriyle ise:
―… ikili bir hiçleme devinimiyle, sorgulayıcı sorgulananı varlık ve varlıkolmayan arasında nötr bir duruma yerleĢtirerek kendisi karĢısında hiçleĢtirir
— ve bir varlık-olmayan olma imkânını kendinden çıkartabilmek için kendini
varlıktan kopararak sorgulanan karĢısında kendisi de hiçleĢir (Sartre, 2011:
73).
Sartre, sorgulamayla beraber meydana gelen olumsuz cevabın daima
olabilirliğini göstermek için Ģu örneği kullanır; ―hiçlik dünyayı gökkuĢağı renklerine
boyar.‖ ve devam eder: ―ġu halde soru tanım gereği insani bir süreçtir. Dolayısıyla
insan, en azından bu durumda, kendini, hiçliğin dünya üzerinde açılmasını sağlayan
bir varlık olarak sunmakta ve bunu, kendisi de o erek uğruna varlık olmayanı
kendine bulaĢtırdığı ölçüde yapmaktadır.‖(Sartre, 2011: 73). Bununla birlikte insan
varoluĢunun hiçlikle kurduğu temel bağlantıyı sadece onun sorgulama, soru
sorabilme etkinliğiyle sınırlamak söz konusu olamaz. Çünkü Sartre‘a göre hiçlik her
ne kadar bizim kendinde-olanla kurduğumuz sorgulama iliĢkisinde görünür oluyorsa
da hiçliği en temelde bizim yönelimselliğimizi, yani yönelimselliğimizin yapısını ya
da koĢulunu oluĢturan zamansallığımızı göz ardı ederek düĢünmek olanaklı değildir.
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2.3.2- Zamansallık
Kendi için varlığın kendinde varlıkla iliĢkisinde, dolayısıyla hiçliğin
olanaklılığının koĢulu olması bakımından önemli bir diğer kavram zamansallıktır
(temporalité). Bu kavram kendi için varlığın kendinde varlığı sürekli olarak hiçleme
sürecinde tecrübe ettiği öznel bir durumdur; dolayısıyla zamansallık kendisi için
varlığa ait bir olgusallıktır. Sartre‘a göre kendi için varlığın yapısal özelliklerini
ontolojik bakımından birleĢtiren ana koĢul zamanllıktır; yani Sartre fenomenolojik
analizinde zamansallığı bu yapı özelliklerinin birleĢtiği yer olarak algılar (Bozkurt,
1984: 145). Zaman, geçmiĢ, Ģimdi ve gelecek olarak adlandırılan ve sonsuz anılar
serisinden oluĢan ve bir bölümü geçip gitmiĢ, bir bölümü de henüz gelmemiĢ
noktalar dizisinin toplamı değildir. Eğer zaman, ayrı ayrı Ģimdilerden oluĢan sonsuz
bir dizi olarak düĢünülürse, o zaman bütün dizi, içeriği boĢaltılmıĢ bir anlama gelir
(Magill, 1971: 92). Zamanın böyle anlaĢılmasına neden olan Ģey ise akıp giden
Ģimdilerin artık gerçek olmaması, gelecek Ģimdilerin ise daha henüz bir gerçekliğe
kavuĢmuĢ olmaması ve Ģimdi ise sonsuz bölünmenin bir limiti olarak sürekli geçip
gitmesinden kaynaklanmaktadır (Bozkurt, 1984: 145). Böyle bir yaklaĢımda gerçek
yaĢanılan zaman, uçup gitmekte ve ontolojik bakımdan zayıflamıĢ, sonsuz anların
tozuna dönüĢmektedir. Zamansallık bağlamında insan varoluĢunun üç temel yapı
özelliği vardır: olay özelliği olan geçmiĢ yönü (ki dünyada önceden bulunma halidir),
egzistansiyal özelliğine sahip olan gelecek yönü (ki olduğu ve olabileceği bir
imkândır) ve eksilme özelliği olan Ģimdi yönü (ki dedikodu, tecessüs, ve kaypaklık
huyları yüzünden, imkanlarının önemli bir kısmını eksilterek dünya içinde sadece
Ģimdiki zamanda bulunma meylindedir.) (Magill, 1971: 48).
Sartre‘a göre ―zaman; geçmiĢ ve geleceğin Ģimdide birleĢtiği andır.‖ (Sartre,
2011: 139). Bu zaman düĢüncesinde geçmiĢ hala gerçek, gelecek ise varoluĢçu
anlamda öncesinden gerçektir. Zamanı anlamlı kılan insan varoluĢudur; çünkü insan
belli bir zaman ve mekân kıskacında yaĢamaktadır; insan yaĢamanın, oluĢun,
değiĢimin, yaĢlanmanın, yıpranmanın veya ölümün farkında olan bir varlıktır; insan,
tüm bu olup biten Ģeylerin zamanla bağlantısını kurabilen bir varlık olduğu için
kendinde varlıktan ayrılmaktadır. Kendinde varlık, zamanın dıĢında, zamanı
hissetmeyen; kendi için varlık ise zamanın içinde olan ve zamanı hisseden varlıktır
(Sartre, 2011: 214). Bundan dolayı insanı zaman olgusunun dıĢında düĢünemeyiz.
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Zamansallığın insan için bu kadar temel bir anlama sahip olması, bu kavramın baĢka
kavramlarla iliĢkilendirilmesi gayet doğal görünmektedir. Bu bağlamda özgürlük,
seçim yapmak, hiçlik, olumsuzlama insanla bağlantılı kavramlar olmalarıyla, zamanın
içinde gerçekleĢen kavramlar olmalarıyla da zamansaldırlar (Biemel, 1984: 127).
Sartre, zamanın hiçliği ortaya çıkaran bir yanının olduğunu belirtir; çünkü
zaman bizzat insanın var oluĢu ile ilgilidir (Sartre, 2011: 207). Hiçliğin meydana
geliĢi ise insanın geçmiĢ ve gelecek iliĢkisinde bir konumlanıĢa sahip olmasında
yatar. Hiçlik, karar alıp tercihlerinin/seçimlerinin sorumluluğunu üstlenmesinde; bir
önceyi bir sonradan ayıran davranıĢlarda kendini gösterir. Yani ―Hiçlik gibi bir Ģey,
onu sürekli olarak geçmiĢinden ve geleceğinden koparır durur; kendi kendinden
koparır.‖(Biemel, 1984: 126). Bunun anlamı ise insanın sürekli, bir zaman içinde
hiçlik yardımıyla olandan çıkmakta, ‗ne değilse o olan ve ne ise o olmayan‘ olarak
kalmasıdır. Bu nedenle zamansallığın daha iyi anlaĢılması için sırasıyla zamanın
geçmiş, şimdi ve gelecek olarak açılan kiplerini Sartre‘ın nasıl kavradığını görmek
gerekir.
2.3.2.1-

GeçmiĢ

GeçmiĢ, insan varlığının bölünmez bir parçası olmasından dolayı tek bir
aĢamada sahip olunan bir durum olarak değil, ancak Ģimdide idrak edilen bir durum
olarak anlaĢılmalıdır. GeçmiĢ olarak adlandırılan zaman dilimi bu özelliğinden
dolayı Ģimdiden kopamaz; Ģimdiye bağlıdır. EĢ deyiĢle insan daima geçmiĢine bağlı
bir varlıktır; fakat insan aynı zamanda geçmiĢ olarak kendinden geldiği ve gelecek
olarak kendisine yöneldiği, durmayan bir devinimin içine düĢünceye kadar,
geçmiĢinden ayrı bulunur (Magill, 1971: 93). Bu durumda geçmiĢ katı olmaya ve
kendi baĢına (kendinde varlık) olmaya yönelir. Bundan ötürü insan kendi baĢına
(kendinde varlık) olmuĢ bir kendisi için varlık olarak anlam kazanır (Bozkurt, 1984:
146). Ancak insan, her ne kadar bir tamlık ya da değiĢmezlik içindeymiĢ gibi görünse
de kendi için varlık olmaya devam eder ve bilincin bir parçası olarak durdukça eski
halini yine alır. Yani her zaman kendi için varlık olmaya devam eder. GeçmiĢ, olay
özelliğinin ontolojik temelini hazırlar (Karakaya, 2004: 122). Çünkü insan her zaman
geçmiĢine bağlı bir varlıktır. EĢ deyiĢle geçmiĢ ve olay özelliği aynı Ģey olurlar.
―GeçmiĢ benim terkedilmiĢlik ve durum içinde bulunma deneyimimi olanaklı
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konuma getirir.‖ (Karakaya, 2004: 122). GeçmiĢe bağlı olunuĢu ve onu terk ediĢi
Bulantı adlı eserde Roquentin Ģöyle ifade eder:
Heyecanlanıyorum. Gövdem dinlenme halinde bir ince makine sanki.
BaĢımdan gerçekten serüvenler geçti. Ayrıntıları aklıma gelmiyor, ama
olayların ĢaĢmaz bir biçimde art arda geliĢini unutmadım. Denizler aĢtım,
ardımda denizler bıraktım... Kadınlarla yatıp kalktım, heriflerle dalaĢtım
geriye dönmek elimden gelmiyordu. Bir plağın geri dönememesi gibi. Bütün
bunlar beni nereye götürüyordu? (Sartre, 2016a: 45).
Özgürlük; kendi için varlıkla yani insan ile birdir. Hiçlik ise olacak olmanın
birçok boyutları olarak kabul edilir. Ġnsan, ―…kendini zamansallaĢtırarak, yani
kendi-kendisine her zaman mesafeli kalarak hiçleĢir.‖ (Sartre, 2011: 573). Ġnsanın
kendisine daima mesafeli durması, onun herhangi bir edim ya da eyleminde
geçmiĢinin belirleyici olmamasından kaynaklanmaktadır. Yani insan, kendi olarak
değil, kendine mevcut olmakla hiçleĢir. Bilinç, zamansallığı hiçleme ile yaĢar. Bu
―hiçleme süreci, hemen önceki geçmiĢ ile Ģimdiki zaman arasında kopuĢ gerektirir.
Bu kopuĢ hiçliktir.‖ (Sartre, 2011: 78). Bu kopuĢ kısmını açıklarken Sartre, zamanın
akıĢında hiçbir Ģekilde kesinti olmadığını ifade eder:
Daha önceyi daha sonradan ayıran Ģey tastamam hiçbir şeydir. Ve bu hiçbir
Ģey, mutlak bir biçimde aĢılamazdır, çünkü aslında hiçbir Ģey değildir… Daha
önceki bilinç, her zaman orada‘dır, Ģimdiki bilinçle her zaman bir yorumlama
iliĢkisi sürdürür, ama bu varoluĢsal münasebet fonu üzerinde oyun dıĢı
bırakılmıĢtır, devre dıĢı bırakılmıĢtır, paranteze alınmıĢtır (Sartre, 2011: 78).
Bilinç sahibi insan varlığı, kendi kendisinden bir kopma/kopuĢ gerçekleĢtirir;
bu kopma hiçliktir. GeçmiĢ ile Ģimdiki zaman arasında kopuĢu yaratan bu psiĢik
hiçleme süreci kesik kesik değil süreklidir. Bilincin önceki/geçmiĢ ―ne ise o olarak‖
bulunuĢu/mevcudiyeti, bilincin Ģimdisi ile süreklilik arz eden bir yorumlama
iliĢkisini gerçekleĢtirir. Yani kendisini geçmiĢten bir hiçleme ile ayrı tutan insan, bu
kopuĢun farkında ve bilincindedir. Hiçlik olumsuzlamanın temel taĢı olup
olumsuzlamayı kendi bünyesinde barındırır. Bilinç, kendi kendisini sürekli
geçmiĢteki varlığını hiçleyerek var kılar. ―Özgürlük, kendi hiçliğini ifraz ederek
kendi geçmiĢini oyun dıĢı bırakan insan varlığıdır.‖(Sartre, 2011: 79). GeçmiĢ
varlığını durmadan hiçleyerek yaĢayan bir bilinç anlayıĢına sahip olması nedeniyle
Sartre felsefesi insanı geçmiĢsiz bir varlık kabul eder (Bozkurt, 1984: 135). Sartre‘a
göre tam da söz konusu olan bu sürekli hiçleme olayından dolayı insan özgürdür. O
zaman açıkça insanın hiçlik gibi temel bir özelliği olduğu için özgür olduğu
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söylenebilir (Biemel, 1984: 127). Bilincin somut hiçliği, sürekli bir olumsuzlamadır
aslında; bu olumsuzlama ile bilinç, geçmiĢi ele geçirip askıda tutarak söz konusu
geçmiĢi Ģimdi olmayan kendi olarak olumsuzlar ve ondan sonra da bu olumsuzlanan
askıda kalmıĢ-geçmiĢi özgürce yorumlanan bir geleceğe yansıtır; dolayısıyla bilincin
zamansallığı, onun somut hiçliği ve özgürlüğünde düğümlenir.
2.3.2.2-

ġimdi

GeçmiĢ ile gelecek arasında bir iliĢki kuran zaman boyutu şimdidir. (Sartre,
2011, 188) ġimdi, kurduğu bu bağ ile hiçliği ortaya çıkarır. GeçmiĢin hiçlenmesi,
geleceğin olumsuzlanması hep bu Ģimdide gerçekleĢir. Sartre, bu zamansallığa –
Ģimdiye- bağlı olarak ortaya çıkan durumu Ģöyle anlatır:
…birazdan patikanın dönemecinde olacağım geleceğe doğru bütün gücümle
yönelirim ve bu bağlamda gelecekteki varlığım ile Ģimdiki varlığım arasında
esasen bir münasebet vardır. Ama bu münasebetin bağrına bir hiçlik sızmıĢtır:
ben, olacağım kiĢi değilim. Öncelikle, zaman beni ondan ayırdığı için değilim.
Sonra Ģimdi olduğum Ģey, olacağım Ģeyin temeli olmadığı için değilim.
Nihayet, hiçbir güncel varolan benim olacağım Ģeyi kesin bir Ģekilde
belirleyemeyeceği için değilim. Yine de, daha Ģimdiden olacağım Ģey
olmamdan ötürü, ben, olacağım kiĢi olmamak kipinde olan kiĢiyim.
DehĢetimin içinden geleceğe doğru taĢınırım ve dehĢet, geleceği bir mümkün
olan olarak oluĢturduğu ölçüde hiçleĢir. (Sartre, 2011: 83).
Sartre için Ģimdi daima bir kaçıĢ olayıdır. ġimdi, olduğu varlıktan kaçmayı ve
olacağı varlığa bir yönelmeyi gösterir. ―Kendisi için kendi önünde ve kendi
arkasında, Ģimdide kendisinin dıĢ tarafında bir varlığa sahiptir. O kendisinin geçmiĢi
idi, bundan sonra geleceği olacak. ġimdi olarak, kendisi için olduğu Ģey, geçmiĢ
değil, olmadığı Ģey yani gelecektir.‖ (Karakaya, 2004: 122). Bunu insana yaptıran
güç ise geçmiĢte ‗kendinde varlık‘ kipi bulunmasının yanında Ģimdi de ‗kendi için
varlık‘ kipi olarak bulunabilmesidir. Yani Sartre‘a göre geçmiĢ kendinde varlığı
temsil ederken, Ģimdi ise kendi için varlığı temsil eder (Bozkurt, 1984: 146).
Sartre, geçmiĢin ve geleceğin Ģimdide birleĢtirdiğini söyler. Yani Sartre,
geçmiĢin Ģimdide saklı olduğunu, geleceğin Ģimdide yaĢanan bir yönelme hareketi
olduğunu belirtir. GeçmiĢimizin bizim özgür seçimlerimizin toplamı olduğu,
geleceğimizin ise özgür seçimlere gebe olan bir olanaklılıklar alanı olduğu
anlaĢılmaktadır. Ġnsan, Ģimdi vasıtasıyla geçmiĢten geleceğe doğru hareket eder,
karar verir; bu kararlarını değerlendirir ve varlığını bütünlüğüyle seçer (Magill, 1971:
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48-49). Dolayısıyla Ģimdi yaĢanılan gerçek an olduğundan ötürü insan için çok kilit
bir zaman dilimini teĢkil etmektedir.
2.3.2.3-

Gelecek

Gelecek, olanakların olduğu, henüz Ģimdi veya geçmiĢ olmayan ve insanın
tercihleri sonucu varlığa gelen imkânlar topluluğudur. Yani bir hiçliktir. Bu
tanımından hareketle gelecek, kendi için varlığın yönelmesi gereken bir varlık
yönüne sahip ve o bu yönüyle bir kimsenin sahip olduğu soyut bir mülkiyet değil; bir
egzistansiyel özelliktir (Bozkurt, 1984: 146). Gelecek benim öznelliğimi kuran bir
eksiklik yapısına sahiptir. GeçmiĢ nasıl olay özelliği için temel hazırlarsa, gelecek de
buna benzer olarak olanak için temel hazırlar (Magill, 1971: 94). Bulantı adlı eserde
Sartre Ģu vurguyu yapmaktadır: Geleceği görüyorum. ĠĢte Ģimdi Ģurada, sokakta
Ģimdiden biraz daha solgun görünüyor. GerçekleĢecek de ne olacak sanki? Ġhtiyar
kadın topallayarak uzaklaĢıyor, bir an duruyor. Tekrar yürüyor demin burada idi;
Ģimdi baĢka yerde... sürüp gidiyor bu, yavaĢça gerçekleĢtiriyor kendisini; yaĢlı kadın
ıssız sokak boyunca ilerliyor. Zamanın ta kendisi bu, ağır ağır var oluyor, bekletiyor
insanı. Ama ortaya çıktığı zaman ise insanın canını sıkıyor (Sartre, 2016a: 56).
Pencereden dıĢarı bakan Roquentin orada, yaĢlı kadında henüz var olmamıĢ kendi
geleceğini (yaĢlı olmaklığını, yıpranmıĢlığını, çürümüĢlüğünü) görmektedir. Bu
durum eğer yaĢamaya devam ederse gelecekte onu bekleyen bir olgudur; bu yönüyle
gelecek, Roquentin‘de dehĢet uyandıran ve varlığını hissettiren bir yapıya sahiptir.
Çünkü zaman, ona Ģimdi nasıl bir varlıkken, nasıl bir baĢka varlık olacağını
acımasızca göstermektedir (Hilav, 1982: 117).
Kendi için varlığın Ģimdide tasarladığı olanaklar içindeki niyet olan gelecek,
insanın varlığıyla ilintili olan geniĢ olanakları bünyesinde barındıran bir alanı temsil
eder (Magill, 1971: 94). Bu yönüyle kendi için varlığın sürekli bir yolcu olduğu
anlamı çıkmaktadır ve gelecek, kendi içinde sürekli bir olanak taĢıdığı için aynı
zamanda tükenmeyen, elde edilemeyen bir yapıya sahiptir. Bu olanaklara istinaden
Sartre, ―…insan, insanın geleceğidir‖ derken aslında insanın karar verirken, seçim
yaparken dünyada tek baĢına olduğunu ve her zaman insanın kendi eliyle
değiĢtirebileceğini, yani kendisini inĢa edeceği bir imkâna sahip olduğunu belirtir
(Bozkurt, 1984: 157). Çünkü gelecek henüz gelmeyen anları ifade eder. Bu anlar
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haliyle Ģimdiki zamanda bir gerçekliğe sahip değillerdir. Kendi için varlık, gelecek
zamanla ilintili olarak özgür seçimlerde bulunur. Tabi bu geleceğe doğru -olanın
ötesine- geçme anlamında seçim yapmak aynı zamanda geçmiĢin hiçlemesini
gerektirir:
Özgürlük seçim olduğundan ötürü değiĢmedir. Özgürlük kendisine doğru
atılımda bulunduğu amaçla, yani daha olacak olduğu gelecekle tanımlanır.
Ama gelecek tam da olduğu Ģeyin henüz-ol- mayan-hali olduğu için, ancak
olduğuyla sıkıca bir bağlantının içinde düĢünülebilir. Ve henüz olmayanı
aydınlatan da olamaz: çünkü olan, eksikliktir ve bunun sonucu olarak da ancak
eksikliğini çektiği Ģeyden itibaren bilinebilir. Olanı aydınlatan amaçtır. Ama
olanın ne olduğunu kendine bildirmek üzere gelecekteki amacı aramaya
çıkmak için, geriye doğru hiçleyen bir mesafe alıĢ içinde çoktan olanın
ötesinde olmak gerekir. Bu da esasen olanı yalıtık bir sistem halinde açıkça
gösterir. ġu halde, olan Ģey anlamını ancak geleceğe doğru ötesine geçildiğinde
kazanır (Sartre, 2011: 623).
VerilmiĢ olanı aĢarak geleceğe yön veren insan, bunu özgür oluĢuyla
baĢarmaktadır. Yani geçmiĢi anlamlı kılan Ģey, geleceğin kendisidir. Olanın ötesine
geçildiği vakit henüz olmayan, ―olan Ģey‖ anlamına gelmiĢ olur. Sartre‘a göre bu
öteye geçiĢ eylemi, olan Ģeyden –geçmiĢten- hareketle olur; olup biten, geçmiĢ ile
ilgili değerlendirmelerle geleceğe iliĢkin bir tasarının ya da yansıtmanın ıĢığında
olmaktadır. Sartre‘a göre geçmiĢ, bu bağlamda, güçsüzdür ve anlamını gelecekten
almaktadır: ―Çünkü geçmiĢin yegâne gücü, ona gelecekten gelir: geçmiĢimi hangi
tarzda yaĢarsam yaĢayayım, hangi tarzda değerlendirirsem değerlendireyim, bunu
ancak geleceğe iliĢkin bir projenin ıĢığında yapabilirim.‖ (Sartre, 2011: 626). Bunu
kendi için varlığa yaptırabilen ise onun özgür olması ve Ģimdide yapılan özgür
seçimlerle kendi geleceğine doğru atılımda bulunabilmesidir (Magill, 1971: 19).
GeçmiĢ ile gelecek arasındaki iliĢki, özgürlüğü meydana getirmektedir.
Kendinde varlık geçmiĢi gelecekte değerlendirir; bunu sonsuz sayıda göstereceği
davranıĢla yapar. Kendi tasarısına göre geçmiĢi farklı anlam kılıflarına sokar,
geleceği de seçimleriyle kendisini oldurarak kurar; dolayısıyla Sartre‘a göre insanın
tüm bunları gerçekleĢtirebilmesinin ön koĢulu onun özgür bir varoluĢa sahip
olmasında yatar.
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III. BÖLÜM
ÖZGÜRLÜK KAVRAMI
Sartre‘a göre, var olma ile özgür olmanın aynı Ģey olması insanın bu nesneler
dünyasındaki varlıksal durumuyla ilgilidir. Sartre bu durumu Ģöyle dile getirir:
―…özgürlüğüm varlığımın içinde durmadan soru halindedir; doğama fazladan katılan
bir

nitelik

ya

da

doğamın

bir

iyeliği

değildir;

tastamam

varlığımın

dokusudur.‖(Sartre, 2011: 558). Bu özgürlük anlayıĢına bakıldığında özgürlüğün
kaynağında varoluĢçu bir düĢünce yatmakta olduğu görülür; yani insanın özü
önceden belirlenmemiĢtir, tam tersine insan, kendi özünü hayatın akıĢı içinde kendi
özgür eylemleri aracılığıyla dokumaktadır/oluĢturmaktadır.
Dünyaya bırakılmıĢ ya da Heidegger‘in dile getirimiyle fırlatılmıĢ olan
insanın, kendisi dıĢında bir yere baĢvurmaksızın seçimini yapıp eyleminin
sorumluluğunu alması gerekmektedir. Ġnsan, kendisini nasıl tasarlayıp eyleme
geçerse o Ģekilde olagelecektir. Tercih ve eylemleriyle insan kendi varlığına bir öz
kazandıracaktır. ĠĢte bu noktada Sartre, insanın özgürlük aracılığıyla kendi varlığına
sahip olacağını ve zaman geçtikçe özelliklerini artıracağını dile getirir: ―Ġnsan kendi
hayatından baĢka bir Ģey değildir… insan, bir giriĢimler zinciridir. Ġnsan, bu
giriĢimleri yaratan bağlantıların toplamı, örülüĢü ve bütünüdür.‖(Sartre, 2009c: 57).
Ġnsan, doğa veya Tanrı tarafından herhangi bir nitelik bahĢedilmemiĢ bir varlık
türüdür ve seçebilmesinden ötürü de kendi kendisini inĢa edebilme özelliğine
sahiptir. ―ġimdi bulunduğunuz noktadan baĢlayarak bir seçim yaparsınız ve bu
seçimle birlikte aynı zamanda kim olacağınızı seçersiniz.‖(Bakewell, 2017: 9). Ve
bunu yaparken de insan, bu yeryüzünde bir baĢına -ve tek dayanağı da yine kendisiolan bir varlıktır.
Ġnsanı belirleyen herhangi bir dıĢ faktör ya da herhangi bir toplumsal norm da
yoktur. Bundan ötürü insanın özgürlüğü koĢulsuzdur; o bir bakıma bütünüyle
özgürlüktür; bir baĢka ifadeyle özgürlük, kendi varoluĢunu kendi tercihleriyle
gerçekleĢtiren insanda varoluĢunun temeli konumundadır. Sartre‘ın bu özgürlük
anlayıĢının temelinde yatan Ģey, insanın bu dünyada yalnız baĢına ve bırakılmıĢ
olmasıdır. Bilinç sahibi olan insana bu dünyada bir yol gösteren olmadığı için
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yapacağı tercih ve gerçekleĢtireceği eylemlerinde yalnız baĢınadır; yani seçimini
kendisi yapmak mecburiyetindedir: ―bu dünyada yol gösterici bir iĢaret
yoktur.‖(Bakewell, 2017: 9). Dolayısıyla koĢulsuz bir biçimde mahkûm olduğu
özgürlük, insanı baĢtan aĢağı sorumluluğa itmektedir (Sartre, 2009c: 102). Nitekim
Sartre, ―Varoluşçuluk Bir İnsancılıktır” isimli konferans metninde insanın bu
dünyaya bırakılmıĢlığını ve seçim durumunda olduğunu; yanına gelerek karĢılaĢtığı
iki olgu arasında nasıl bir seçim yapması gerektiği konusunda ona danıĢan eski bir
öğrencisi üzerinden Ģu Ģekilde anlatmaya çalıĢır:
Genç adam için o anda seçilecek iki yol vardır: birincisi, Ġngiltere‘ye geçerek
‗Özgür Fransa Kuvvetleri‘ne katılmak, yani annesinden ayrılmak; ikincisi,
annesinin yanında kalarak onun yaĢamasına yardım etmek, yani savaĢtan
kaçmak… delikanlı iki tür ahlak arasında bocalayacaktır… Bir yanda bireysel
sevgi, duygudaĢlık ve bağlılık ahlakı var; öbür yandaysa geniĢ ama etkisi ve
yararı daha kuĢkulu bir ahlak var. Bunlardan birini seçmesi gerek. Ama bu
seçiĢi yapması için kim yardım edecek ona? Hıristiyan öğretisi mi yardım
edecek? Hangi yazılı ahlak önceden belirtebilir bunu? (Bakewell, 2017: 4950).
Sartre, bu soruyu ―hiçbir ―ahlak‖ anlayıĢı buna bir çözüm bulamaz diyerek
yanıtlar ve ekler: ―Bu konuda bir yargıya varmak için hiçbir yol yoktur. Ġçerik oldum
olası somuttur; bu yüzden de önceden görülemez; ancak keĢfedilir. Burada önemli
olan, bu keĢfin özgürlük adına yapılıp yapılmadığıdır‖(Sartre, 2009c: 71). Sartre‘ın
özgürlük anlayıĢında ―seçim‖ önemli bir yer kaplar. Sartre, gelenekten gelen
değerleri, dini inançların buyruklarını, hazır kuralların kılavuzluğunu kabul etmeden
insanın, özgür, seçimlerinde tek baĢına bilinç sahibi bir varlık olduğunu ve
sorumluluğunun da bunlarla ilgili olduğunu söyler. Ġnsanın, özgürlükten dolayı kendi
yolunu belirleme zorunluluğu ve seçimler gerçekleĢtirmesi onun özüne iliĢkin bir
süreklilik halidir; bu bağlamda Kuçuradi‘nin de belirttiği gibi:
Özgürlük, insanın gönlünde varolmuĢ bir varolmayandır (bir hiçtir) ve bu
varolmayan (gerçekleĢtirmek istediği Ģey), insanı, kendi kendini oluĢturmaya,
kendi kendini meydana getirmeye zorlar. Böylece kiĢi, kendi kendini seçer; o,
seçtiği insan olur. Nasıl bir insan olacağını kiĢi, kendisi belirler; bu belirleme
ise süreklidir. Özgür olmak, kiĢi olarak varolmakla aynı Ģeydir (Kuçuradi,
2017: 5).
Sartre‘ın özgürlük anlayıĢında en göze çarpan nokta, ―varolmayanın/hiçin‖
varolanı belirlemesidir. Yani:
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Sartre‘a göre: kiĢi eylemde bulunurken, yani olanı değiĢtirmek üzere bir Ģey
yaparken; eylemlerini, kendisinin koyduğu bir amacın (bir varolmayanın, bir
―hiç‖in) belirlemesi; yani kiĢinin, istediği, tasarımladığı, ama henüz
varolmayan bir Ģeyi gerçekleĢtirmek üzere eylemde bulunması, onun
özgürlüğünü ifade eder. [Burada ‗özgürlük‘ ‗belirlenmemiĢlik‘ anlamındadır;
insanın varoluĢunu (önceden) belirleyen hiçbir Ģeyin olmaması, insanın özgür
olması demektir.] Böylece özgürlük –yani insanın varoluĢunun
belirlenmemiĢliği- eylemin koĢulu oluyor. Ġnsanın –benim, senin, onun(henüz) olmayan bir Ģeyi (―hiç‖i, ―varolmayan‖ı) istemesi, bunu
gerçekleĢtirmek üzere amaç koyması ve bu varolmayan (bu amaç veya tasarı)
tarafından eyleme belirlenmesi, özgürlüğünü ifade ediyor (Kuçuradi, 2017: 45).
Sartre, geleneksel felsefenin öne sürdüğü ―öz varlıktan öncedir‖ görüĢünü
reddederek ―varoluĢun özden önce‖ geldiğini savunur, dolayısıyla insan kendi
varlığını yaĢayarak zaman içinde oluĢturur. Sartre vermiĢ olduğu konferansla bunu
Ģöyle anlatır:
VaroluĢ özden önce gelir. Ġyi ama ne demektir bu? ġu demektir: Ġlkin insan
vardır; yani insan önce dünyaya gelir, var olur, ondan sonra tanımlanıp
belirlenir, özünü ortaya çıkarır. VaroluĢçuya göre insan daha önce
tanımlanamaz, belirlenemez; hiçbir Ģey değildir o zaman. Ancak sonradan bir
Ģey olacaktır ve kendini nasıl yaparsa öyle olacaktır (Sartre, 2009c: 39).
Bu noktadan hareketle insanın, olmayı tasarladığı Ģekilde bir varlık olacağı
açıktır. Bu bilinçli seçiĢi planlayacak/tasarlayacak bir Tanrı yoktur. Dolayısıyla
Sartre‘ın varoluĢçuluk anlayıĢında önemli olan Tanrının varlığı veya yokluğundan
çok, insanın her durumda eyleyerek özünü zorunlu bir Ģekilde nasıl oluĢturduğudur:
VaroluĢçuluk, Tanrının yokluğunu ispata uğraĢmaz. Böylesi bir çabayla
kendini yormaz. O Ģuna bakar daha çok: Tanrı var olsaydı, yine de bir Ģey
değiĢmeyecekti. ĠĢte bizim ana görüĢümüz budur. Elbette sorunun, Tanrının
varlığı ya da yokluğu sorunu olmayıĢından geliyor bu. ―Bizim sorunumuz bu
değil!‖ diye düĢünmemizden geliyor. Ġnsan kendini bulmalı, özünü elde etmeli
ve Ģuna da inanmalıdır: Hiçbir Ģey -Tanrının varlığını gösteren en değerli kanıt
dahi- kiĢiyi kendinden, benliğinden kurtaramaz (Sartre, 2009c: 76).
Böyle bir önerme, bireyin kaderine bağlı olduğunu, yani yapıp ettiklerimizin
nedensel bir Ģekilde gerçekleĢtiği görüĢünü kabul etmez; dolayısıyla belirlenmiĢ bir
―öz‖, insan doğası yoktur; insan kendisini nasıl inĢa ederse öyle bir varlık olur.
Bilinçli bir varlık olarak hiçbir insan, hazır bir özle dünyaya gelmez; kendisini

48

hayatta karĢılaĢtığı durumlar karĢısında seçimler yaparak ve böylece seçmediklerini
dıĢarıda bırakarak oluĢturur. ―Ne ise o olmayan ve ne değilse o olan varlık‖ olarak
insan, daima bir yenilenme gücüne sahiptir. Kendisini bu dünyada bırakılmıĢ olarak
bulan ve bu buluĢun duygulanımlarına maruz kalan insan, her zaman bulunduğu
durumun ötesine geçmeye, hedeflerine ulaĢmak için eylemde bulunmaya ve olduğu
Ģeyden baĢka olana geçmeye mahkûmdur. VaroluĢun özü öncelemesi, insanın özünü
kurmasına ve saf doluluğu içinde duraduran varlığı aĢmasına olanak sağlayacaktır.
Söz konusu aĢma etkinliğinin insanı sürekli olarak bir olanaktan baĢka bir olanağa
atması, insan varoluĢunun eylemsellik olarak cereyan eden sürekli bir devingenlik
içerisinde olduğunu gösterir. Devingenlik Ģeklinde kendini gösteren bu özgürlük,
insanın eylemleri sayesinde kendisini daima oluĢturduğu ve karakterine iliĢkin
niteliklerini bizzat yaĢamın içinde kazandığı bir özgürlüktür. Her gün elde edilen bu
özellikler, insanın özgür sıfatıyla nitelenmek zorunda olan eylemleriyle meydana
gelir. Kendini aĢma olanağına sahip bir varlık olarak seçimlerinin yükümlülüğünü
alan insan, varlığa ve varoluĢuna anlam kazandırır.
Sartre‘ın özgürlük anlayıĢı ―bilincin özgürlüğü‖ düĢüncesi ile ilgilidir.
Dolayısıyla özgürlüğün temelinde ―fenomenolojik imgelem‖ kavramı yatar. Sartre,
birçok noktada Husserl‘e katılmasa da, imgelem hususunda Husserl‘in fikirlerinin
değerli olduğu görüĢünü savunmuĢtur:
Yönelmişlik kavramının tasarlanması bile imge kavramını yenilemeyi
gerektirecektir. Bilindiği gibi, Husserl‘e göre her bilinç durumu ya da
Almanlar‘ın dediği, bizim de onlarla birlikte diyeceğimiz gibi, her bilinç
herhangi bir Ģeyin bilincidir. ―Bu özsel özelliğe sahip tüm ‗Erlebnisse‘lere de
―yönelimli Erlebnisse‖ler denir: herhangi bir Ģeyin bilinci oldukları ölçüde de
söz konusu herhangi bir Ģeye yönelimli, iliĢkin oldukları söylenir.
YönelmiĢlik, tüm bilinçlerin özsel yapısıdır. Bunun doğal sonucuysa, bilinç
ile bilincinde olunanın köklü biçimde birbirinden ayrılmasıdır. Bilincin
nesnesi, ne olursa olsun (düĢünümlü bilinç durumu dıĢında) ilkece bilincin
dıĢındadır: bilincin nesnesi, aĢkındır. Husserl‘in bıkıp usanmadan ele aldığı
bu ayırımın amacı, dünyayı bilinç içerikleri ile oluĢturmak isteyen herhangi
bir içkinciliğin (örneğin, Berkeley‘in idealizminin) yol açacağı yanlıĢlarla
mücadele etmektir. Bilinç içerikleri olduğu kuĢkusuz, ancak bu içerikler
bilincin nesnesi değil: yönelmiĢlik iĢte bu içerikler yoluyla nesneyi hedefler,
nesne de bilincin korrelatifi olmakla birlikte, bilinç değildir (Sartre, 2009a:
139).
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Sartre‘a göre, algıda maddi dünyaya yönelimde imgelem aracılığıyla bir
kısıtlama söz konusu olamaz. Yani imgelem aracılığıyla gündelik hayatın
maddeselliğinden dıĢarı çıkılarak özgürlük elde edilir. Bir kâğıt parçasının fiziksel ve
imgesel tarzda varoluĢlarını örnek gösteren Sartre Ģöyle yazar: ―Ġmge olarak kâğıt
yaprağı ile gerçeklik olarak kâğıt yaprağı, birbirinden farklı iki varoluĢ düzleminde
tek ve aynı yapraktır zaten. Ġmge olarak varoluĢ güçlükle ele geçirilebilecek bir
varlık kipidir. Zihnimizi yormamızı gerektirir.‖ (Sartre, 2009a: 9).
Sartre, özgürlüğü ve bilincin varlığını anlamak için, yönelimselliğin
fenomenolojik kavrayıĢını kullanır. Bilinç daima kendisinin dıĢında kalan baĢka bir
Ģeye yönelir (Husserl, 2003: 14). Dolayısıyla Sartre‘a göre kendi için varlık hep
olduğundan baĢka bir Ģeye yönelerek kendisini olmanın ötesine taĢır. Tam da bu
nedenle o, ―ne ise o olmayan ve ne değilse o olan varlık‖ (Sartre, 2011: 140). Ġnsan,
kendinin farkında olan bir varoluĢa sahiptir. Elinde olanı aĢmaya eğilimlidir. Hâlbuki
kendinde varlık ―ne ise o olan‖dır (Sartre, 2011: 248). Varlık, kendinde olduğu için
olduğundan baĢka olanağına sahip değildir. ‗Kendinde varlık‘ ile ‗kendi için varlık‘
arasındaki fark belirgindir; dolayısıyla Sartre açısından insanın varlığı ile özgürlüğü
arasında fark yoktur: ―Ġnsanın özgürlüğü insanın özünden önce gelir ve onu mümkün
kılar, insan varlığının özü, onun özgürlüğü içinde askıdadır. Dolayısıyla bizim
özgürlük dediğimiz Ģeyi ―insan-gerçekliği‖nin varlığından ayırmak imkânsızdır.‖
(Sartre, 2011: 75). Ġnsan, kendini öteye götürmek isteyen varlıktır; yani kendisi hep
bir sonrayı isteyen varlıktır (Sartre, 2011: 672). Kendi için varlığın tersine kendinde
varlık söz konusu olduğunda onda özün varlıktan önce gelmesi olgusunu Sartre,
“Varoluşçuluk Bir İnsancılıktır” baĢlıklı konuĢmasında Ģöyle dile getirir:
YapılmıĢ bir nesneyi, sözgeliĢi bir kâğıt keseceğini ele alalım. Bu nesneyi bir
kavramdan esinlenen bir zanaatçı yapmıĢtır. Zanaatçı onu yaparken bir
yandan kâğıt keseceği kavramına, öbür yandan da bu kavramla birleĢen bir
üretim tekniğine, bir yapıĢ reçetesine baĢvurur. Böylece kâğıt keseceği hem
belli bir biçimde yapılmıĢ bir nesne hem de belli bir iĢe yarayan bir eĢya olur.
Neye yarayacağını bilmeden kâğıt keseceği yapmaya kalkan bir kimse
tasarlanamaz. Bu demektir ki kâğıt keseceğinin özü (yani onu yapmayı ve
tanımlamayı sağlayan tekniklerin, niteliklerin hepsi) onun varlaĢmasından
önce gelir. KarĢımda böyle bir kâğıt keseceğinin bulunuĢu önceden
belirlenmiĢtir (Sartre, 2009c: 37-38).
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Kendinde varlık bundan ötürü tam, mükemmel bir doğaya sahiptir ve bundan
ötürü de oluĢumdan ve devinimden bağımsızdır. Kendi kendisini tasarlama olanağı
yoktur. Etkin özelliği olmadığından bir amaca yönelme eğilimi de yoktur. Kendinde
varlığın Ģu Ģekilde ya da bu Ģekilde olma olanağı yoktur; o her zaman ne ise o Ģey
olandır. Bunun tam tersine kendi için varlık olan insan, özü önceden belli olmadığı
için hayatın akıĢı içerisinde özgür eylemleri sayesinde sürekli olarak olma olanağına
sahiptir. ―Ġnsan var olur önce. Bir geleceğe doğru atılan ve bu atılıĢın bilincine varan
bir varlık olarak ortaya çıkar. Bir yosun, bir karnabahar ya da çürümüĢ bir nesne
değildir o; öznel olarak kendini yaĢayan bir tasarıdır.‖ (Sartre, 2009c: 40).
Sartre‘ın bu sözleri gösteriyor ki, kendi için varlık, kendinde varlıktan
bambaĢka bir Ģeydir. Dünyadaki varlıkların öylece anlamsız bir tarzda -―ne ise o
olarak‖- var olmaları insanda bir bulantıya yol açmaktadır. Kendi için varlığın
hissettiği bu duygu, insanın kendi varoluĢu ile yüzleĢtiği andır. Bu varoluĢsal bulantı;
kendi için varlığın, kendinde varlık gibi bir doluluğa, kendisiyle özdeĢ olamamasına
yani temelsiz olmasından kaynaklı gelen bir sıkıntıdır. Bu his kendinde varlığın
doluluğu karĢısında gelen bir bulantıdır; çünkü kendisinin böyle olmadığını anlamıĢ
ve bulantıya maruz kalmıĢtır. Sartre, bu varoluĢsal durumu bize, Bulantı adlı eserinde
Roquentin‘in nesneler karĢısında özgürlüğünün bilincine nasıl vardığını betimlerken
oldukça açık ve Ģiirsel bir Ģekilde göstermektedir:
―Nesnelerin bunca yakın olmalarına dayanamıyordum. Bir kapıyı itiyor, içeri
giriyorum; tüm varoluĢlar bir atılıĢta doruklara konuyorlar. Kendime geldim
Ģimdi, nerede olduğumu biliyorum. Parktayım. Koca koca gövdeler,
gökyüzüne uzanan kara ve boğumlu eller arasında bir sıranın üzerine
bırakıyorum kendimi. Bir ağaç, ayaklarımın altında, toprağı bir kara tırnakla
kaĢıyor. Kendimi bırakmak, unutmak, uyumak istiyorum. Ama yapamıyorum
bunu; boğuluyorum: VaroluĢ her tarafımdan, gözlerimden, burnumdan,
ağzımdan içeri dalıyor. Ve birden, perde yırtılıyor, anladım artık, gördüm
(Sartre, 2016a: 188).
―Görme‖nin (farkına varmanın, bir tür aydınlamanın) bende yaratmıĢ olduğu
rahatsızlık verici durum insanın kendinde varlıklar karĢısında duyduğu bulantıdır:
Rahatlık ya da hoĢnutluk duyduğumu söyleyemem, tam tersine, beni eziyor
bu. Ama amacıma ulaĢtım, öğrenmek istediğimi biliyorum artık; ocak
ayından beri baĢımdan geçenlerin tümünü anladım. Bulantı yakamı
bırakmadı. O kadar çabuk bırakacağını da sanmıyorum. Ama onu, bir dert
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gibi duymuyorum artık. Bu geçici bir huysuzluk ya da bir hastalık değil;
kendi öz varlığım (Sartre, 2016a: 188).
Kendi için varlığın, kendinde varlık olmadığını anlayıĢından gelen bu iç
sıkıntısı, bulantı hissi insanın varoluĢunu yaĢamasına sebebiyet vermiĢtir. EĢ değiĢle
özgürlüğü tatmasına vesile olmuĢtur.
Sartre, insanın varlık özelliğinin özgürlük olduğunu belirtir: ―Ġnsan kimi
zaman özgür ve kimi zaman köle olamaz: tümüyle ve her zaman özgürdür, ya da
yoktur.‖ (Sartre, 2011: 560). Ġnsanın özgür olmaması söylenemez. Ġnsan var olduğu
andan itibaren etkin ve her zaman eyleme yönelendir. Bu tarz bir varlık yapısına
sahip olan insan için ―eylemin ilk koĢulu özgürlüktür.‖(Sartre, 2011: 551). Bundan
dolayı insan, olduğu Ģeyin ötesine geçen, kendisini durmaksızın olduran ve kendisine
koyduğu hedeflere ulaĢmak için eyleme/eylemlere geçmeye çalıĢan bir varlıktır.
―…eylemek, dünyanın çehresini değiĢtirmektir, bir amaç doğrultusunda araçlara
sahip olmaktır,‖ (Sartre, 2011: 551).
Kendi için varlık, yönelimleri ve eylemleri vesilesiyle özgür olduğunun
bilincine ulaĢır; eyleminin temel koĢulu özgürlüktür:
Edimin temel koĢulu özgürlükse, özgürlüğü daha kesin bir biçimde
betimlemeye çalıĢmamız gerekir. Ne var ki önce büyük zorlukla karĢılaĢırız:
betimleme, genelde, tekil bir özün yapılarını hedef alan bir belirtikleĢtirme
faaliyetidir. Oysa özgürlüğün özü yoktur. Özgürlük hiçbir mantıksal
zorunluluğa tabi değildir; Heidegger‘in genel olarak Dasein hakkında
söylediği Ģeyi aslında özgürlük için söylemek gerekir: ―Onda, varoluĢ özü
önceler ve ona komuta eder (Sartre, 2011: 556).
Sartre, eylemler aracılığıyla gelen özgürlüğü açıklamaya devam eder:
―Elbette baĢkası ve kendim için ortak bir özgürlük betimleyemem; dolayısıyla
özgürlüğe bir öz düĢünemem. Tersine, bütün özlerin temeli olan özgürlüktür, çünkü
insan kendi imkânlarına doğru dünyanın ötesine geçerek dünya içi özleri açığa
çıkarır.‖ (Sartre, 2011: 557).
Olumsuzlama, insan vasıtasıyla nesneler dünyasına gelmiĢtir; insan-dünya
iliĢkisinde insan, hiçleyici bir kopmayı gerçekleĢtiren bir varlık türüdür. Bundan
dolayı insanı olacağı Ģeyden koparan hiçlik, insanın özgür olduğunu gösterir. Bu
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kopuĢun/koparılıĢın devamını özgürlük sağlar. Ġnsan varlığı, kendi kendisinin
hiçliğidir:
Bu koĢullarda, özgürlük bu hiçleyiĢten baĢkaca bir Ģey olamaz. Özgürlük
aracılığıyladır ki kendi-için, varlığından olduğu kadar özünden de kurtulur;
özgürlük aracılığıyladır ki kendi-için, kendisi hakkında söylenmesi mümkün
olandan her zaman daha baĢka bir Ģeydir… Kendi-içinin olduğu Ģeyi daha
olacak olduğunu söylemek, ne ise o olmayarak ne değilse o olduğunu
söylemek, kendi-içinde varoluĢun özü öncelediğini ve koĢullandırdığını
söylemek ya da tersine, Hegel‘in formülü uyarınca, onun için ―Wesen ist was
gewesen ist‖ demek bir ve aynı Ģeyi söylemektir… Sonsuza kadar özümün
ötesinde, edimimin amillerinin ve saiklerinin ötesinde varolmaya
mahkûmum: ben özgür olmaya mahkûmum. Bu demektir ki özgürlüğüme
onun kendisinden baĢkaca sınır bulunamaz, ya da dilerseniz özgür olmaya
son verme özgürlüğüne sahip değiliz (Sartre, 2011: 558).
Kendi için varlık, ―ne ise o değil, ne değilse o olabilen‖ varlıktır (Sartre,
2011: 192). BaĢka bir deyiĢle, bilinç sahibi varlık olan insanın, bir amaç
doğrultusunda geleceğe doğru devinme olanağının olması ve bu olanaklılığı içinde
etkin olmasıdır. ġimdi bulunduğu noktayı, konumu az sonra aĢabilen bir varlık olan
insan, bunu yapabilme olanağına her zaman sahiptir; hatta bu bir olanaklılık
olmaktan da öte adeta bir tür zorunluluktur. ĠĢte bu onun özgür oluĢudur. Ġnsan her
zaman özgürdür; yani insan, sabit, değiĢmeyen, onu bir taĢ ya da ağaç gibi
olduğundan baĢka olamayacağı bir öze mahkûm eden bir doğaya sahip değildir. ―Ne
ise o olan‖ varlık (kendinde varlık) özgür değildir; çünkü onun eylem özelliği yoktur.
Kendinde varlığın kendisi olma dıĢında baĢka seçeneği ya da olanağı yoktur. Yalnız
insan (kendi için varlık) özgürdür; çünkü oluĢ halindedir ve değiĢime açıktır. O,
kendini oluĢturmaya ve oldurmaya koĢullanmıĢ varlıktır.
Sartre, insan gerçekliği için, kendi varlığını kendi erekleri aracılığıyla
oluĢturan varlık tanımlaması yapar; dolayısıyla kendisine amaçlar koyup bu amaçları
tercih eden kiĢi için, bu tercihlerin ona var oluĢunu kazandıracağını belirtir.
ġu halde varlığımı belirginleĢtiren ve benimki olan özgürlüğün kökensel
fıĢkırmasıyla özdeĢleĢen Ģey, nihai amaçlarımın ortaya konmasıdır. Ve bu
fıĢkırma bir varoluĢtur, bir özle ya da bir ideaya bağlı olarak dünyaya
getirilen bir varlığın bir özelliğiyle hiçbir iliĢkisi yoktur. Özgürlük böylece
varoluĢumla özdeĢleĢebilir olduğundan, kâh istenç aracılığıyla kâh tutkusal
çabalarla ulaĢmaya çalıĢacağım amaçların temelidir (Sartre, 2011: 563).
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Özgürlük, istenci ve tutkunun varoluĢunu sağlar. Ereklerini gerçekleĢtirmek
isteyen kiĢi nasıl eylemde bulunacağına yine kendisi karar verir. Bu kararı ona
aldıran temel Ģey ise, kiĢinin bir tür yoksunluk ya da eksiklikle koĢullanmıĢ
olmasıdır. Ġnsanın nesneler dünyası karĢısında takınacağı istençli veya tutkulu tavır
onun bizzat kendi seçtiği kararlarla iliĢkilidir ve Sartre‘a göre bunu belirleyen de en
temelde kiĢinin dıĢında var olan koĢullar değildir; yani dünyanın kendisi değildir. Bu
kiĢisel kararı, koĢulların belirlediğini söylemek Sartre‘a göre özgürlüğün olmadığını
dile getirmekten baĢka bir Ģey değildir; eğer bu doğru olsaydı Sartre‘a göre, insan
eylemlerinden sorumlu olamazdı. Hâlbuki Sartre, özgürlüğün tam da insanın kendi
varoluĢundan sorumlu olmasının bir ifadesi olduğunu dile getirir. Örneğin belli bir
durum karĢısında korkak ya da cesur bir tavır sergilemem benimle, benim özgürce
tercih ettiğim seçimlerimle ilgilidir. Bu durumda karĢıma çıkan olaylar karĢısında
cesur da olabilirim, korkak da; her iki durum da seçimlerim dolayısıyla benim kendi
varoluĢumu sergilediğim anlamı çıkar (Sartre, 2011: 565). ―Özgürlük karĢısında
ayrıcalıklı hiçbir psiĢik fenomen yoktur. Bütün ‗olma tavırlarım‘, aynı biçimde
özgürlüğü gösterir, çünkü hepsi de kendi kendimin hiçliği olma tarzıdır.‖ (Sartre,
2011: 565).
Ġnsanın özgürlüğünün, seçim yaparak ortaya çıkan sorumluluğu ve bu
sorumluluk karĢısında yaĢadığı türlü varoluĢ durumlarını Sartre, romanlarında ve
kimi oyunlarında ayrıntılı bir Ģekilde göstermiĢtir. Bu halleri “Varlık ve Hiçlik” adlı
yapıtında Ģöyle dile getirir: ―Dünyanın içine bırakılmıĢ durumdayım; ama bu, suyun
üzerinde yüzen tahta parçası gibi düĢman bir evrenin içinde terk edilmiĢ ve edilgin
olarak kalacağım anlamına gelmez.‖ (Sartre, 2011: 690). Buradan da anlaĢılacağı
üzere bilinç sahibi olan insan, yani kendi için varlık, dünyaya bırakılmıĢtır; ama bu
bırakılıĢ kendinde varlık gibi edilgin değil de, etkin -eyleyebilen- bir varoluĢun
olgusallığına iĢaret eder. Ġnsan dünyada bir nesne veya suyun üzerinde süzülen bir
tahta parçası değildir.
Ġnsan kendi dıĢında vardır, kendi dıĢına çıkarak var olur. Yani ancak dıĢa
atılarak, dıĢta kendini yitirerek varlaĢır; aĢkın (transcendant) amaçları
kovalayarak var olabilir. Bu yönden alınırsa, insan ilerleyiĢtir, aĢıĢtır, oluĢtur;
ilerlemenin, aĢmanın göbeğindedir (Sartre, 2009a: 75).
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Özgürlüğün getirdiği bu aĢma/olma/oldurma insana ağır sorumluluklar
yükler. Sartre, insanın omuzlarına yüklenen sorumluluğu bir ―baĢ belası‖ olarak
görmekle birlikte insan varoluĢunu büyük yapan temel etkenin de, onu sorumluluğu
bizzat üzerine alması olduğunu söyler:
Özgürlük bizce ne insan tabiatının fiziküstü bir gücü, ne her istediğini yapma
özgürlüğü, ne de zindanda bile elimizden alınamayan bir iç sığınaktır. Ġnsan
her istediğini yapamıyor, yine de yaĢamından sorumlu bulunuyor: …Türlü
nedenlerin bir sonucu olmasına karĢın, insan kendi yükünü taĢıyor;
yaptıklarının hesabını veriyor. Bu anlamda özgürlük bir baĢ belasıdır;
gerçekten de öyledir;… Toplum nasıl bireyi yapıyorsa, birey de toplumu
yapıyor (Sartre, 1996: 78).
Sartre‘a göre, insanın özgür oluĢu ona sonradan ilave edilen ya da Tanrı veya
baĢka bir güç tarafından ona bahĢedilen bir Ģey değildir. Onun özgürlüğü onun
kendisi olup sorumluluk doğuran bir özgürlüktür. Bu öylesine bir özgürlüktür ki
ondan ne kaçılabilir ne de saklanılabilir. Bu özgürlük, hem kendimizle ilgilidir hem
de toplumla ilgilidir. Yukarda da belirtildiği üzere özgürlükten doğan bu sorumluluk,
hem bizi ilgilendirir hem de yaĢadığımız toplumu ilgilendirir.
3.1. BırakılmıĢlık/ FırlatılmıĢlık
Sartre‘ın felsefesinde kendi için varlıkla ilgili olması ve ontolojik özümüze
iliĢkin oluĢturucu bir etken olması nedeniyle bırakılmışlık kavramı önemli bir yer
tutar. Sartre, bu kavramı Heidegger‘den esinlenerek oluĢturmuĢtur; Heideger
atılmıĢlık, terkedilmiĢlik ya da fırlatılmıĢlık olarak dile getirdiği kavramı Dasein‘a
iliĢkin yapmıĢ olduğu analitik çözümlemede kullanmıĢtır:
Heidegger, insan varlığı olarak anlaĢılan Dasein‘in analizinde, insanın
terkedilmiĢliğini anlatır. Ġnsan, dünya içinde bir varlıktır ve o bu dünyaya,
kendisine danıĢılmadan atılmıĢtır. Bu atılmıĢlık içerisinde o, kendisinin önüne
konulmuĢ olan imkânları denemeye terk edilmiĢtir.‖ (Gündoğan, 2004: 1).
Ġnsanın dünyaya atılması/bırakılması durumu üzerinden Sartre, aslında Tanrı
düĢüncesi ile hesaplaĢır ve bu kavram aracılığıyla Tanrının varlığını yadsır:
―BırakılmıĢlık, Sartre için Tanrının yokluğuyla birlikte; değerleri ezeli-ebedi bir
gerçeklikte keĢfetme, akledilir bir varlık alanında temellendirme imkânının yok olup
gitmesi anlamına gelir.‖(Cevizci, 2009: 1162). Bu da Ģunu gösterir: Tanrı
olmadığından dolayı insan özgür olmaya mahkûmdur; çünkü bırakılmıĢlık insanın
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kendi dıĢında aĢkın bir dayanağının ve eylemlerinde ona yol gösterecek bir kılavuzun
olmadığına iĢaret eder. Bu, herhangi bir temelden yoksun olma, dünyada yapayalnız
olma durumu insanda derin bir iç sıkıntısı olarak duyumsanır. Sartre‘a göre kiĢi,
―…kör, sağır ve yokluk tarafından evrenin kaybolmuĢ bir köĢesine adeta atılmıĢ ve
terk edilmiĢtir.‖ (Gündoğan, 2004: 2). Ġnsan içinde hissettiği bu hiçliğe bulaĢmıĢtır
ve dünya ona tam, kendisiyle özdeĢ, nedensiz, herhangi bir açıklamadan muaf
olmasından dolayı saçma görünür. Dünyanın saçmalığı insanın kendisinin eksik
olduğunun farkına varmasıyla ilgilidir. BaĢka bir deyiĢle, insanın önceden
belirlenmiĢ bir özünün olmaması belli bir gidiĢatı gösterecek değerler veya
buyrukların da olmayıĢının bir kanıtıdır (Gündoğan, 2004: 2). Ġnsanın yalnızlığı ve
bırakılmıĢlık durumu onun özgür oluĢuyla (özgürlüğe mahkûm oluĢuyla)
açıklanabilir ancak. Bu özgürlük ise insanın bir özelliği değil, varlığının ta kendisidir
(Karakaya, 2004: 94). Öyle ki insana özsel olan bu özgürlükten vazgeçmek ya da onu
ertelemek söz konusu bile olamaz. Bundan dolayı insan kendi varlığını kendisi
yaratacak ve seçecektir. Özgür olduğu için yaptıklarından bir sorumluluk duyacaktır.
Çünkü insan kendi hayatının tartıĢmasız yazarı olduğunun bilincindedir (Blackham,
2005: 139). Kendi yaĢamının yaratıcısı oluĢu insanın, olanaklar karĢısındaki
bırakılmıĢlığından kaynaklı doğan öz sorumluluklarıyla ilgilidir:
Nedensiz yere dünyaya ve dünyadaki sayısız imkânların karĢısına bırakılmıĢ
olan insan, fazladan bir varlık olarak kimsesiz, yardımsız bir Ģekilde yola
çıkmıĢ, denediği özgürlükle saçma dünyayı inkâra kalkarak, her türlü
sorumluluğu kendi üzerine almıĢtır… Bu sorumluluğu kabul etmem demek,
kendimle, kendi projelerimle karĢı karĢıya kalmam demektir ki, bu bir
anlamda, dünyaya bırakılmıĢlığımdır. Öyleyse ben, bırakılmıĢlıktan ötürü,
―kendi varlığından sorumlu olan bir varlık olarak var olan bir varlığım.‖
(Gündoğan, 2004: 2).
Dolayısıyla bırakılmıĢlık, insanın kendi eylemlerinden sorumluluk duymasına
yol açmakta ve bu da özgürlük sayesinde olmaktadır; ama özgürlük, sorumluluk ve
insanın varoluĢundaki özdeĢ olmama olgusu ya da Sartre‘ın özellikle bilincin
yönelimselliğinde açığa çıkan temel bir durum olarak yorumladığı hiçliğin iliĢkide
olduğu bir diğer önemli kavram da yoksunluktur.
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3.2. Yoksunluk/ Eksiklik
Kendi için varlıkla bağlantılı olan bu kavramda açığa çıkan ana özellik bir
türlü bitmeyen devinimdir; yoksunluk ya da eksiklik ‗kendinde varlık‘ gibi cansız,
tam veya eksik olmayan bir doğaya iliĢkin değildir; o, ‗kendi için varlık‘ olarak da
tanımlanan bilince iliĢkindir; bir bilinç varlığı olan insan dünyaya, onun doğasına
özgü olan, bir eksiklikle gelir. Bilinçli olmasından kaynaklı olarak insan her an
olduğu durumdan baĢka bir duruma geçiĢ yapma, kendini aĢma özelliğine sahiptir;
çünkü insan eksikliğini gidermek için devinmeye veya etkin olmaya mecburdur.
Biemel‘in de belirttiği gibi, ancak etkinlikle bazı Ģeylerin varoluĢuna ulaĢabilirim
(Biemel, 1984: 25). Bu etkin olma hâli, yani seçim yapıyor olmamız aslında
varoluĢumuz bakımından eksik olmamızdan kaynaklanır. Eğer biz de kendinde varlık
gibi kendi kendiyle özdeĢ ya da dolu olsa idik özgür oluĢumuzdan, eylemde
bulunabilme imkânımızdan bahsedemezdik:
Ġnsan gerçeği yeterli olmadığından, özgürdür; durmadan kendi-kendinden
koparıldığından ve (eskiden olduğu Ģey, [eski varlığı], olduğu ve olacağı
Ģeyden bir hiç ile ayrıldığından [özgürdür]. ĠĢte özellikle varlığın,
[varolmanın] eksikliği, insan varlığının olumlu yanını, büyüklüğünü
oluĢturur; çünkü bu eksiklik özgürlüğü mümkün kılar. Eksiklik yüzünden
insan varlığı boĢlukludur, dolup taĢmamıĢtır (Biemel, 1984: 126).
Eksiklik olarak ifade edilen Ģeyin özgürlük kavramına vesile olduğunu
söyleyen

Sartre,

seçim

yapılmasını

olanak

tanıyan

Ģeyin

insandaki

bu

tamamlanmamıĢlık ya da eksik yana sahip olmak olduğuna iĢaret eder; çünkü insan
―…varlık eksikliğini kendi kendinde taĢıyan varlıktır.‖ (Sartre, 2011: 701).
Dolayısıyla bu eksikliğin hissediliĢi ya da fark ediliĢi, en temelde insanın mevcut
olanı aĢmayı tasarlaması sürecinde açığa çıkar.
Sükûnet, sessizlik denen Ģey Ģu anda oturduğum dairemde yok, bir eksiklik,
yokluğunu duyuyorum onun. Ama iĢte bu yokluğu farkedebilmek için, Ģimdiki
konumumun dıĢına çıkabilmem gerekir. Yalnızca an'a, verilmiĢ olana yapıĢıp
kalsam, yokluk, eksiklik gibi birĢeyi kavrayamam ki. Çünkü o yokluğunu
çektiğim Ģey, o eksiklik an'da yoktur… Demek ki bu eksiklik, verilmiĢ
[mevcut] durumu aĢmamla ortaya çıkıyor. Durumu aĢmak, onun ötesine
geçmek, tasarı kavramıyla dile getirdiğimiz olgudur (Biemel, 1984: 146).
Bundan dolayı Sartre, eksikliğin sadece insanın fark edeceği bir Ģey olduğunu
ifade eder; çünkü nesneler dünyası -kendinde varlık- tam ve eksiksizken, insan –
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kendi için varlık- tam değildir. Bundan dolayı insan, kendi için varlık olmaya arzu
duyar ve yine varoluĢundaki eksiklikten dolayı insan, değer yaratan bir varlık halini
alır. Sartre‘a göre eksiklik insan söz konusu olduğunda olması gereken bir durumdur:
Yalnızca insanın dünyasında eksiklikler olabilir. Her eksiklik bir üçlü
varsayar: eksik-olan ya da eksikliği duyulan (manquant), eksik olanın
eksikliğini duyan ya da varolan, ve eksiklik tarafından bölünmüĢ olarak
eksikliği duyulan ile varolanın senteziyle yeniden kurulacak olan bir
bütünlük, yani eksik-olunan (le manqué). Ġnsan gerçekliğinin görüsüne
verilen varlık, her zaman için eksiği- olan ya da varolandır (Sartre, 2011:
148).
Sartre, eksikliğin bilincine varılıĢını ise Ģu örnekle pekiĢtirir:
Örneğin, ayın dolunay olmadığını, bir çeyreğinin eksik olduğunu
söylediğimde, son dördün evresindeki bir ayın tam görüsüne dayanarak bu
yargıya varırım. Böylece görüye verilen Ģey, kendi kendisinde ne tam olan ne
de tam olmayan, baĢka varlıklarla bağlantısı olmaksızın sadece olduğu Ģey
olan bir kendindedir. Bu kendindenin son dördün olarak kavranması için, bir
insan-gerçekliği gerçekleĢmiĢ bütünlüğün – burada dolunayın oluĢturduğu
dairenin – tasarısına doğru bu verinin ötesine geçmeli, sonra yeniden veriye
dönüp onu son dördün olarak oluĢturmalıdır (Sartre, 20011: 148).
Alıntıda da görüldüğü üzere insan, bilinçli yanı sayesinde fenomeni açan bir
etkinliğe sahiptir. Bu yan kendi için varlık olan insana, kendinde varlık olan Ģeyler
gibi dolu olmadığını, tam olmadığını, hiçlik (varlığın kalbindeki yokluk dehlizine
bulaĢan) yanının olduğunu hissettirir (Magill, 1971: 91). Bu nokta önemlidir; çünkü
bir kere daha insanın özgürlüğe mahkûm olduğunun, özgürlükten baĢka bir seçeneği
olmadığının, yoksunluk ya da eksikliğin insan varoluĢunun asli yanı olduğunun altı
çizilir: ―…hürriyetle karakterize edilen insan eksik bir yapıya sahiptir‖ (Magill,
1971: 23).
3.3. Arzu
Ġnsan varoluĢunun temel bir eksiklikle malûl olduğunun ifadesi, Sartre
açısından, insanın aynı zamanda arzuyla da bitimsiz ya da mutlak bir iliĢki içinde
olduğunun bir ifadesidir; çünkü Blackham‘ın da vurguladığı gibi, ―…insanın
dünyadaki mevcudiyeti en-soi (kendinde varlık) olma arzusudur.‖ (Blackham, 2005:
140). Sartre‘a göre bunun temel sebebi, insanın hiçbir zaman dolmayan ve de
dolmayacak olan bir eksiklikle, yani bir bakıma hiçlikle, çepeçevre sarılı olmasından
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kaynaklıdır. Bu bağlamda Sartre‘a göre insanın en temelde yatan arzusu aslında var
olma arzudur:
Mesela Sartre‘a göre ―var olmak arzusu‖ bütün ihtiyaçların menĢe‘inde
bulunur. Ġnsanın rahatsızlığı bu arzunun eseridir. Sartre‘a göre ―var olmak
arzusu‖nun gayesi, Ģuurun tamlığa ermesidir. ―insanın realitesi bir ıstıraptır.
Çünkü o, varamadığı bir tamlıkla taciz edilmektedir.‖ (Magill, 1971: 21).
Burada söz konusu olan, insanın eksikliğini yaĢadığı ya da arzusunu duyduğu
Ģeyin, yani eksikliğini hissettiği varlığın aslında kendinde varlık olmayı istemekten
baĢka bir Ģey olmadığı gerçeğidir: ―…insan-gerçekliği kendinde olmak arzusudur.‖
(Sartre, 2011: 702). Var olmanın amacı, kendinde varlığın boĢluğa yer vermeyen,
katı ve sınırsız yoğunluğuna ulaĢabilmektir (Magill, 1971: 100). Hâttâ ―…insan
özünde Tanrı olmayı arzular;‖ bununla birlikte Sartre‘a göre bu arzu faydasız ve boĢ
bir tutkudur; çünkü insan hiçliğin verdiği bir özgürlüktür; bu özgürlükte varoluĢtur
(Blackham, 2005: 140-141).
Özgürlük tam da kendini varlık eksikliği yapan varlıktır. Ama arzu, göstermiĢ
olduğumuz üzere, varlık eksikliğiyle özdeĢ olduğundan, özgürlük kendini
varlık arzusu yapan varlık olarak, yani kendi-için kendinde olmanın kendiiçin-projesi olarak beliremez. Burada özgürlüğün doğası ya da özü olarak
hiçbir biçimde düĢünülemeyecek soyut bir yapıya ulaĢtık, çünkü özgürlük
varoluĢtur ve varoluĢ, özgürlükte, özü önceler; özgürlük dolaysız bir biçimde
somut beliriĢtir ve seçiminden, yani kiĢiden ayrılmaz. Ama söz konusu
yapının özgürlüğün gerçeği olduğu, yani özgürlüğün insani imlemi olduğu
söylenebilir (Sartre, 2011: 704).
Ġnsan, yapısından dolayı sınırsız bir arzu ile öne gelen ve sürekli bir biçimde
atılıma sahip olan bir varlıktır:
Ġnsan gerçekliğinin varlığı kökensel olarak bir töz değil, yaĢanan bir
münasebettir: bu münasebetin terimleri, bir yandan, olumsallığı ve olgusallığı
içinde donmuĢ ve baĢlıca özelliği olması, varolması olan kökensel
kendindedir, öte yandan da, olumsal kendindenin ideali gibi olan ve her türlü
olumsallık ile her türlü varoluĢun ötesinde vasıflanan kendi-için-kendindedir,
ya da değerdir. Ġnsan bu varlıklardan ne biri ne de diğeridir, çünkü var
değildir: insan, ne değilse o olan ve ne ise o olmayandır, olumsal kendindenin
hiçleniĢidir ve bu hiçleyiĢi gerçekleĢtiren kendi, ileriye, kendinin nedeni olan
kendindeye doğru kaçıĢ olduğu ölçüde bu böyledir. Ġnsan gerçekliği Tanrı
haline gelebilmek için gösterilen salt çabadır, ama bu çabanın hiçbir dayanağı
yoktur, böylece çabalayan bir Ģey de yoktur. Arzu bu çabayı dile getirir
(Sartre, 2011: 713).
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Arzu, en açık haliyle insanın nesnelerle olan yönelimsel iliĢkisini ifade eder.
Yukarıda da ifade edildiği üzere insan var değildir; Ģimdi olduğu Ģeyi birazdan aĢıp
geçeceği için, onun var olduğunu söylemek güçtür. ĠĢte arzu, tam da bu aĢma
gayretidir ve bu kendini aĢabilme olanağından dolayı insan, sabit değildir. Arzu,
insanın dünya ile temel bir bağlantı kurmasıdır; hâttâ Sartre‘a göre, bilincin hep bir
Ģeyin bilinci olması gibi arzu da hep bir Ģeyin arzusudur:
Böylece arzu, bizatihi doğasıyla insanın dünya içindeki bir ya da birçok
nesnelerle olan münasebetini ifade eder, dünya-içinde-varlığın veçhelerinden
biridir. Bu bakıĢ açısından, bu münasebet ilk önce tek bir türden değilmiĢ gibi
görünür. Biz ancak kısaltmalarla ―bir Ģeyin arzusu‖ndan söz ederiz. Aslında
bin tane ampirik örnek, falan nesneyi sahiplenmek ya da falan Ģeyi yapmak ya
da birisi olmak arzusu duyduğumuzu gösterir. ġu tabloyu arzu ediyorsam,
bunun anlamı ona sahip olmak için onu satın almayı arzulamamdır. Eğer bir
kitap yazmayı ya da geziye çıkmayı arzuluyorsam, bunun anlamı o kitabı
yapmak, o geziyi yapmak arzusu duymamdır; bilim adamı olmak için
kendimi yetiĢtiririm, vb. Böylece daha ilk hamlede, insanın somut
varoluĢunun üç büyük kategorisi kökensel iliĢkileri içinde karĢımıza çıkıyor:
yapmak, sahip olmak, olmak (Sartre, 2011: 714).
Özgür olarak kendini keĢfetmeye yönelten insan, temelde varlık arzu –var
olma arzusu- duyar. Bu varlık arzusu, ontolojik bir arzudur.
Böylece ontolojinin bize öğrettiği Ģudur: arzu, kökensel olarak varlık
arzusudur, olmak arzusudur ve belirgin özelliği de varlık eksikliği
karĢısındaki özgürlüğüdür. Ama ontoloji, aynı zamanda arzunun dünyanın
ortasında somut bir varolanla münasebeti olduğunu ve bu varolanın kendinde
türünde kavradığını da bize öğretir; kendi-içinin bu arzulanan kendindeyle
iliĢkisinin, sahiplenmek olduğunu öğretir. Demek ki arzunun iki yönlü
belirleyiciliği karĢısındayız: arzu bir yandan kendini ideal bir varoluĢa sahip
ve kendi-için-kendinde olan belli bir varlık olarak belirler; öte yandan da,
hemen her durumda, kendini olumsal ve somut bir kendindeyle iliĢki olarak
belirleyip onu sahiplenmeye doğru atılımda bulunur (Sartre, 2011: 724).
Ġnsanın dünya ile olan iliĢkisinde kendini gösteren arzu, sahip olma
arzusudur; dolayısıyla bu, aynı zamanda olmak arzusudur; olmak arzusu ise ―…ben
olan varlığın yokluğundan kaynaklanmaktadır.‖ (Blackham, 2005: 143). ĠĢte insan
tam da doğasından kaynaklanan bu temel eksikliği ile ve bundan ötürü ortaya çıkan
arzusu ile kendine değerler üretmeye baĢlar.
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3.4- Değer
Değer kavramı, bir bakıma, insanın bırakılmıĢlık durumunu onarma, yaĢama
tutunma ya da onun kendini inĢâ etme Ģeklidir; çünkü insan, oluĢunun öncesinde
verili bir öze sâhip olmadığından söz konusu ―öz‖süzlük onu seçime, eyleme ve
değer yaratmaya itecektir. Ġnsan tüm bunları yaparken de özgürce eyler: ―…insan
kendini hür seçimleriyle nasıl kuruyorsa öyle olmaktadır.‖ (Magill, 1971: 26).
GerçekleĢtirdiği eylemlerin değerini ve var olan kuralları belirleyen varlık insanın
kendisidir:
Bir insan kendini özgür olarak kavradığı ve özgürlüğünü kullanmak istediği
andan itibaren, esasen içi ne kadar daralmıĢ olursa olsun, etkinliği oyun
türündendir: gerçekten de bu faaliyetin ilk ilkesi insandır, doğalanan doğadan
(nature naturée) kurtulur, edimlerinin değerini ve kurallarını kendisi belirler
ve yalnızca kendisinin koyup tanımladığı kurallara göre bedel ödemeye
razıdır (Sartre, 2011: 719).
Sartre, değerin dünyaya insanın varoluĢuyla geldiğini, yani değerin dünyaya
gelmesine aracılık eden varlığın insan gerçekliği olduğunu belirtir; çünkü sadece
insanda eksiklik vardır. Dolayısıyla Sartre‘a göre değer, ‗varlığın ötesine‘, olanın
ötesine iliĢkindir ve bu yanıyla onun insanı aĢan bir boyutu vardır. Bununla birlikte,
değer, varlığın ötesine her ne kadar geçmiĢ olsa da bir varlığa sahiptir. ―Değerin
anlamı, bir varlığın, varlığının ötesine geçerken yöneldiği Ģey olmaktır: değer
yüklenen her edim, …e doğru kendi varlığından koparılıĢtır.‖ (Sartre, 2011, 156)
Değerin varlık ötesinde var olması Ģu anlama gelmektedir: ―Değer, bütün öteye
geçiĢlerin ötesine geçen ve onları kuran ötedir, ama ben asla kendimin ötesine geçip
ona yönelemem, çünkü tam da kendi öteye geçiĢlerim onu varsayar.‖ (Sartre, 2011:
157). Dolayısıyla değer, insanın

―kendinin ötesine geçerken yöneldiği üstün

değer‖dir; hâl böyle olunca değerin hem varolabilen hem de varolamayan bir Ģey
olduğu söylenebilir. Değer, ―her türlü öteye geçmenin anlamı ve ‗ötesi‘ olarak vardır,
kendi-için varlığa musallat olan namevcut kendinde olarak vardır.‖ (Sartre, 2011:
157). Fakat değer aynı zamanda varolamayan bir Ģeydir de; çünkü ―…onu göz önüne
aldığımız anda, onun kendisinin de o kendinde-varlığın ötesine geçiĢ olduğu görülür,
çünkü değer bu kendindeyi kendi kendisine verir.‖ (Sartre, 2011, 157) Bu durum
değerin var olan olarak değil de, kendini kurarak varlığa musallat/bela olduğunu
gösterir (Sartre, 2011: 157). Değerin insanla olan iliĢkisi özel bir iliĢkidir. Böylelikle
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kendini kuran bilince musallat olan değer, insanın bu dünyada neden var olduğuna
bir anlam katar. Değer, insanın her türlü öteye geçmesinin anlamını taĢır (Sartre,
2011: 157). Sartre‘a göre bu değeri de benim özgürlüğümden baĢka bir Ģey var
edemez (Sartre, 2011: 158).
3.5- Olanaklılık
Kendi için varlık değer yaratmanın yanında olanaklar yaratma özelliğine de
sahiptir. Olanaklılık gelecekle bağlantısında kiĢinin tercih ihtimalleri olarak anlaĢılır.
Henüz gelmeyen, Ģimdide olmayan bir zaman dilimindeki olasılıklar yani gelecekte
olan olanaklar ve bu gelecek , ―…benim varlığımla ilgili geniĢ olanakları içinde
bulunduran bir alandır.‖ (Karakaya, 2004: 123). Olanaklılık kendinde varlıkta
olmayan bir vasıftır; bu yeti kendi için varlığa âittir; çünkü olanaklılığın özgürlükle
bağlantısı olduğundan dolayı, kendi için varlık hep bir olanaklılık içindedir; oysaki
kendinde varlık, özgür olmadığı ya da hiçlikle koĢullanmadığı için olanaklılıkla da
herhangi bir iliĢkisi yoktur.
Kendinde varlığın dıĢında olmak, varlıktan yalıtılmıĢ olmak, varlıktan
kaçmak, dünyanın nedensel düzeninin dıĢında kalmak, bilincin kendini
geçmiĢinden kopararak sürekli olarak geleceğine doğru yönelmesi,
olanaklılığının ardından koĢması, iĢte bütün bunlar özgür olmak anlamına
gelir (Direk ve Güremen, 2004: 33-34).
Kısacası

insan

özgürlük

sayesinde

olanaklarına

doğru

bir

kaçıĢı

gerçekleĢtirebilmektedir. Alıntının da belirttiği gibi, insan eğer özgür olmasaydı söz
konusu bu olanaklılık da mümkün olamazdı. Ġnsan tüm olanakları içinde taĢıyan bir
varlıktır (Akarsu, 1987: 174). Bununla birlikte Heidegger‘in de iĢaret ettiği gibi,
bütün olanakların da bir sonu vardır; insan varlığının ölümle tanıĢması, onun son
olanağına doğru olmakta olan bir varlık olduğunun ifadesidir; dolayısıyla bu olanak
insanın olanakları arasındaki en gerçek olanıdır.

Heidegger‘e göre, varlığın

temelinde olan ölüm, bütün olanakları bir anda saf dıĢı bırakan bir Ģeydir ve bu ölüm
olgusu insanın kaçamadığı bir olgudur; insan bu olgudan kaçamadığı gibi adım adım
da ona gitmektedir:
Varlık temelini en derinden açığa vuran ölümdür Heidegger‘e göre. Ölüm
insan varlığının bütün olanakları arasında en gerçek olanıdır: ölüm bir baĢkası
tarafından yerine getirilemez, bunu herkes kendisi ‗baĢarır.‘ Ölüm aĢılamaz
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bir Ģeydir, çünkü ölümle bütün olanaklar biter. Ġnsan ölüme giden bir varlıktır
(Akarsu, 1987: 224).
Heidegger‘in ölüme bir olanak, hâtta en gerçek olanak olarak bakmasına
karĢın Sartre, ölümün bir olanak değil ama varoluĢsal bir saçmalık olduğunu savunur.
çünkü Sartre‘a göre, ölüm olgusu insanın bütün tasarılarına bir anda son verdiği için;
yani insanı insan kılan her Ģeyi, tüm olanakları bir seferde ortadan kaldırdığı için bir
olanaklılık hali değildir; dolayısıyla ölüm bu anlamda bir saçmalığı barındırır.
[Ölüm] yaĢamın katılaĢıp hareketini bitirmesi, donması, gözümüzü
kapayamayıĢımız demektir; artık zaman akıĢı, zaman ritmi diye birĢey
kalmadığı, zamanda ardarda akıĢın, kademelenmenin bittiği anlamına
gelmektedir. Ama katılaĢma, donma, ölülerin kendi yaĢamları karĢısında, bu
yaĢamı artık yeniden biçimlendirebilecek, yönlendirebilecek kiĢiler olmaktan
çıktıkları anlamına da gelir (Biemel, 1984: 72).
Bundan ötürü ölüm yaĢama herhangi bir anlam veremez. Yani Sartre, insanın
ölümle birlikte kendi için varlık türünden kendinde varlık türüne geçtiğini belirtir
(Direk ve Güremen, 2004: 36). Dolayısıyla ölüm yaĢama bir Ģey katmaz:
Sartre‘a göre ölüm olgusu insanın bütün tasarılarına bir anda son vermesinden
ötürüdür, yani insanı insan yapan Ģeyleri bir kalemde ortadan kaldırmasından
ötürü bir olanak olarak düĢünülemez. Çünkü bu anlamda ölüm bir saçmalığı
(absurdute) içerir. Bu yüzden ölüm yaĢama hiçbir anlam vermez (Direk ve
Güremen, 2004: 36).
Kendi için varlık doğrudan doğruya olanaklılık niteliğine sahiptir ve bu onun
en önemli yanıdır.
Ġmkân‘a gelince, kendisi için‘in doğrudan doğruya bir yapı özelliği olması
dolayısıyla onun en karakteristik yönünü teĢkil eder. Ġmkân tamlık ve
bütünlük yönünde olan arzusunda ‗kendisi için‘in eksikliğini açığa çıkarır.
Ġmkân, insan realitesinin bitmemiĢ, devamlı gayrete açık oluĢunu gösterir
(Magill, 1971: 92).
Olanak, insanın bitmemiĢliğini, tam olmamıĢlığını ve sürekli çaba içerisinde
olduğunu gösterdiği için bize kendi için varlığın Ģu tanımını gösterir: ‗insan ne ise o
olmayan; ne değilse o olmaya çalıĢan bir varlıktır.‘ Yani insan hep bir olanaklar
varlığıdır; eĢ deyiĢle insan özgür bir varlık olduğu için sürekli olanakları
gerçekleĢtirme yetisine sahip olan varlıktır.
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3.6- Sorumluluk
Sartre‘a göre özgürlüğü ortadan kaldıracak evrensel/nesnel sabit doğrular
yoktur ve insan, tüm özelliklerini özgür eylemler aracılığıyla gerçekleĢtirir. Ġnsan,
ancak kendi eylemlerini gerçekleĢtirdiği sürece varlığını devam ettirir. Süreç içinde
olan insan, iyi veya kötü sınırsız sayıda davranıĢta bulunabilir. Ġnsanı bu eyleme,
seçime götüren Ģey ise özgürlüktür. Bu özgürlük ise aynı zamanda seçimi yapanın ait
olduğu türe iliĢkin olması bakımından sorumluluk ile bağlantılıdır; çünkü Sartre‘a
göre insan, ―…içinde kendini seçerken, ister istemez, herkesin de özgürlüğünü
seçer.‖ (Sartre, 1996: 57).
Ġnsan dâima karar vermek ve seçimde bulunmak mecburiyeti içindedir.
Sartre‘a göre seçim elimizdedir; neyi istersek onu seçeriz; hâtta seçim yapmamak
bile bir seçim yapmaktır. Dolayısıyla insanın kendisini ve baĢkalarını ilgilendiren her
seçiminde ister istemez sorumluluk devreye girer.
Ġnsan, sorumluluğunu üstlendiği bir dünyanın içinde yer alır. Sartre‘a göre, bu
sorumluluk öyle bir sorumluluktur ki, aynı ―özgürlüğe mahkûm‖ olmak gibi,
sorumluluğa da mahkûm olduğumuz gerçeği söz konusudur; dolayısıyla söz konusu
sorumluluktan kaçıĢ yoktur. ―Sorumluluk içine fırlatılmıĢ olmak durumunu içi
daralarak fark eden kiĢinin, artık ne vicdan azabı, ne piĢmanlığı, ne de mazereti
vardır; o artık, kendi kendisini bütünüyle keĢfeden ve varlığı bizatihi bu keĢifte yatan
bir özgürlükten baĢka bir Ģey değildir.‖ (Sartre, 2011: 691).
Ġnsanın özgürlüğe mahkûm olduğu kadar sorumluluğa da mahkûm olduğunu
belirten Sartre için ―…insan her zaman için özgürlüğünden sorumludur.‖ (Sartre,
1996: 29). Bu sorumluluk öyle bir zorunluluk taĢır ki insan bundan kaçamaz; kaçma
arzusunda bulunsa dahi gene de sorumludur:
Dünyanın içine bırakılmış (délaissé) durumdayım; ama bu, suyun üzerinde
yüzen tahta parçası gibi düĢman bir evrenin içinde terk edilmiĢ ve edilgin
olarak kalacağım anlamına gelmez. Bu, tersine, kendimi aniden tek baĢına ve
yardımsız olarak olanca sorumluluğunu taĢıdığım bir dünyanın içinde angaje
olmuĢ bir halde bulmam demektir ve ben, ne yaparsam yapayım, bir an için
bile olsa, kendimi bu sorumluluktan kopartamam, çünkü sorumluluklardan
kaçma arzumdan bile sorumluyum. Dünya içinde kendimi edilgin kılmak da,
Ģeylerin ve baĢkalarının üzerinde etkimeyi reddetmek de, yine kendini
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seçmektir ve intihar da dünya içinde varlık kiplerinden biridir. (Sartre, 2011:
690).
Ġnsan yalnızca seçim yaparak ve eylemde bulunarak yoluna devam etmesi
gerekir; çünkü insan dünya içine bırakılmıĢtır, fırlatılmıĢtır ve bir baĢınadır; kendi
kaderini kendi baĢına oluĢturmakla mükelleftir: Ġnsan, ―…yalnızdır; sonsuz
sorumluluklarının ortasında tek baĢına bırakılmıĢtır, yardımsızdır;…kendi çizeceği
yazgısından baĢka yazgısı yoktur yeryüzünde.‖ (Michel, 1985: 149).
Özgürlük yolları adlı eserinin birinci cildinde kahramanımız Daniel, içinde
yaĢadığı topluma uymayan bir hayat tarzı olan eĢcinselliği bilerek seçmiĢtir. Sartre‘a
göre Daniel‘in bu seçiminde bilinç dıĢı baskıların, komplekslerin, dürtülerin ya da
farklı eğilimlerin hiçbir etkisi yoktur. Daniel kendisi böyle olmayı istediği için seçer
ve bunun sorumluluğunu üstlenir –toplumun dıĢlayıcı, aĢağılayıcı tavırlarına göğüs
gerer; çünkü bu, onun kendi tercihi ve sorumluluğudur.- Daniel, ―Ben kendimi
gerektiğinden de çok kabul ediyorum.‖ diyerek kendi sorumluluğuna ne kadar
sahiplendiğini gösterir bize. (Sartre, 2009b: 301). Burada sözü edilen seçim ve
özgürlük, insanın her dilediğini yapabileceği Ģeklinde anlaĢılmamalıdır. Özgür
olmak, en temelde tek baĢına karar alabilmek, aldığı bu kararları uygulayabilmek ve
sonunda da bu kararlar dâhilinde ortaya çıkan sorumlulukları üstlenebilmektir.
Varlığıyla bir olan özgürlük, insana onu dört bir yanından saran bir
sorumluluk yükler. Hâtta bu bağlamda ―ben neden doğdum?‖ sorusuna verilen
―doğmayı ben istemedim ki‖ yanıtı olgusallığımızı vurgulamanın en naif hâlidir
(Sartre, 2011: 690). Doğumumu doğrudan kavrayamayıĢımdan dolayı, olgusallık her
yerde karĢıma çıkar ve ben sorumlulukla karĢı karĢıyayımdır. Bu bize Ģunu söyletir:
Ġnsanın varlığı ile özgür olması arasında fark yoktur; insanın sorumluluk duyması da
bizzat insan varlığının yapısının bir niteliğidir:
Doğumum her zaman benim kendi-içimin projeleĢtirici bir yeniden oluĢumu
içinde ortaya çıkar; doğmuĢ olmaktan utanç duyarım ya da buna hayret
ederim, ya da bundan kıvançlarım, ya da, yaĢamıma son vermeye kalkıĢarak
yaĢadığımı olumlar ve bu yaĢamı kötü yaĢam olarak üstlenirim. Böylece, belli
bir anlamda, doğmuĢ olmayı seçerim. Bu seçimin kendisi de baĢtan sonra
olgusallık biçimini alır, çünkü seçememezlik edemem; ama bu kez de bu
olgusallık ancak amaçlarıma doğru onun ötesine geçtiğim ölçüde ortaya
çıkacaktır. Böylece, olgusallık her yerdedir, ama kavranamazdır; ben her
zaman yalnızca sorumluluğumla karĢılaĢırım, bu yüzden, “ben neden
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doğdum?” diye soramam, doğduğum günü lanetleyemem ya da doğmayı
istemediğimi bildiremem, çünkü doğumum karĢısındaki, yani dünyaya
mevcudiyeti gerçekleĢtirme olgusu karĢısındaki bu farklı tavırlar, aslında, bu
doğuĢu olanca sorumlulukla üstlenme ve onu benimki kılma tarzlarından
baĢka bir Ģey değildir (Sartre, 2011: 690).
Ġnsan, özgürlükten kaynaklanan -gelen bu sorumluluğu zorunlulukla taĢıyanve varoluĢu bakımından salt sorumluluk olan bir varlıktır; onun sorumluluğu keyfî
değil, ontolojik bir mecburiyettir.
Sartre‘ın roman ve oyun türünde eser verdiği metinlerde yer alan
kahramanlar, özgür seçimler yapmalarıyla ön plana çıkarlar; bu kahramanları
dıĢarıdan sınırlayan herhangi bir zorlama, ahlâkî bir norm ya da bir Tanrı emri söz
konusu değildir; dolayısıyla kendi özgür seçimleri onları yapıp ettiklerinden sorumlu
olmaya iter.
Özgürlük bağlamında ortaya çıkan sorumluluğu, “Şeytan ve Yüce Tanrı” adlı
piyesinde Sartre Goetz adlı karakter aracılığıyla Ģöyle ifade etmektedir:
Tanrı beni görmüyor, Tanrı beni duymuyor, Tanrı beni bilmiyor. BaĢımızın
üstündeki Ģu boĢluğu görüyor musun? Tanrı iĢte o. Kapıdaki Ģu yarığı
görüyor musun? Tanrı o. Topraktaki Ģu çukuru görüyor musun? Tanrı o yine.
Sessizlik, Tanrı o. Tanrı, insanların yalnızlığı. Yokluk, Tanrı o. Ben vardım
yalnız. Kötülük için ben karar verdim. Tek baĢıma. Ġyiliği de ben icat ettim.
Hileyi ben yaptım. Tansıkları ben yaptım. Bugün kendimi suçlandıran da
benim. Kendi kendimi yalnız ben affedebilirim. Ben, yani insan (Sartre, 1964:
159).
Görüldüğü üzere insan özgürdür; karar vermede de özgürdür; bu özgürlük ise
yaptığı eylemin sorumluluğunu üstlenmesini gerektirir; çünkü Sartre, ―BaĢınız
üstündeki her Ģeyden sorumlusunuz.‖ Demektedir (Sartre, 1964: 168). Ġnsan artık
Tanrı‘ya sığınamaz ve sorumluluğu ona yükleyemez; çünkü o, bu dünyada özgürdür
ve kendini nasıl yaparsa öyle Ģekil alır. Bundan dolayı insan yaptıklarından,
eylediklerinden sonuna kadar sorumlu olur.
Sinekler isimli tiyatro eserinde kral Aigisthos ile Jüpiter arasında geçen
diyalog (beĢinci sahne) bunun somut örneklerinden birisi olarak düĢünülebilir;
burada Jüpiter Aigisthos‘la Ģu Ģekilde konuĢur:
Bak bana. Benim görüntüme göre yaratıldığını söyledim sana. Ġkimiz de
düzeni sürdürüyoruz, sen Argos‘ta, ben de dünyada; yüreklerimize bütün
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ağırlığıyla aynı giz çöküyor… Benim gizim senin gizin aynı zamanda.
Tanrıların ve kralların acı gizi; insanların özgür oldukları. Ġnsanlar
özgürdürler, Aigisthos. Bunu biliyorsun, ama kendileri bilmiyorlar. (Sartre,
1985, 58)
Diyalog oyunun baĢka bir yerinde Ģöyle devam eder:
Jüpiter: Orestes özgür olduğunu biliyor.
Aigisthos: Özgür olduğunu biliyor mu! Öyleyse zincire vurmak yetmez onu.
Bir kentte özgür bir adam, bir sürüde uyuz bir koyun gibidir. Bütün ülkeme
bulaĢtıracak hastalığı, yapıtımı yıkacak.
Jüpiter: Ġnsanın ruhunda özgürlük patlamaya görsün, tanrılar hiçbir Ģey
yapamaz artık ona. Çünkü bu bir insan iĢidir, onu özgür dolaĢtırmak ya da
boğmak da baĢka insanlara, yalnız onlara düĢer (Sartre, 1985: 59).
Kral Aigisthon, kraliçe ile birlikte Argos halkı sakinlerine bir oyun oynar.
Amacı onlara vicdan azabı çektirip piĢmanlık içinde yaĢamalarına neden olmaktır.
Argos‘ta bir tek piĢmalık duymayan ve sineklerin bulaĢmadığı Orestes‘in kardeĢi
Elektra vardır. Elektra, kardeĢi Orestes‘in dönmesini ve babalarının intikamını
almalarını yıllarca beklemiĢtir. Orestes yıllar sonra Argos‘a döner; bu Ģehrin ne kadar
eylemsiz, zavallı, piĢman insanlarla dolu olduğunu görür. Halkının bu durumunu göz
önünde bulundurarak kendi yaĢamını ve ruhundaki boĢluğu sorgulamaya baĢlar.
Orestes, kardeĢini ve halkı kurtuluĢa –kenti sineklerden kurtarmak- erdirmek için
babasının katilini ve annesini öldürür.
Orestes, herhangi bir piĢmanlık duymadan eyleminin sorumluluğunu
üstlenmiĢ ve kendi yolunu çizmiĢtir. ―Eylemim benim özgürlüğümdür.‖(Sartre, 1985:
63). Orestes eylemlerinin özgürlüğüyle kendi kaderini tayin eder ve sorumluluğunu
üstlenerek eylemde bulunur (Bozkurt, 2012: 81).
Sartre‘a göre, özgürlüğü istemek sadece kendi özgürlüğünü istemek değildir;
çünkü baĢkalarının özgürlüğü benim özgürlüğüme, benim özgürlüğüm de
baĢkalarının

özgürlüğüne

bağlıdır:

―…özgürlüğü

isteyince,

onun

tümüyle

baĢkalarının özgürlüğüne, baĢkalarının özgürlüğününse bizimkine bağlı olduğunu
anlarız.‖ (Sartre, 2009c: 70). Sartre‘a göre, insan kendi özgürlüğünün yanında
baĢkalarının özgürlüğünü de gözetmelidir; çünkü baĢkalarının özgürlüğünü
gözetmediğim takdirde, kendi özgürlüğümü de gözetmiĢ olmam. Her Ģeyden önce
toplum içinde yaĢayan bir varlık olması nedeniyle insan, yalnız kendisine değil öteki
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insanlara karĢı da sorumludur; dolayısıyla onun sadece kendi özgürlüğünün değil,
öteki insanların özgürlüğünün de bilincine ulaĢması gerekir. Dostoyevski‘nin de
dediği gibi, ―Her insan herkes karĢısında her Ģeyden sorumludur.‖ (Sartre, 1996: 17).
Sartre da bu düĢünceyi savunarak insanın tercihleriyle, öteki insanları da bağlamıĢ
olacağını, dolayısıyla insanın tümel bir sorumluluğu olduğunu dile getirir (Sartre,
2009c: 70). Murdoch‘un da vurguladığı gibi, insanın seçimleri bir bakıma
insanoğlunun seçimleriyle iliĢki içindedir: ―Böylece hem kendimden, hem de
herkesten sorumluyum ve seçtiğim belli bir insan imgesini yaratırım, kendimi
seçerken insanoğlunu seçmiĢ olurum.‖(Murdoch, 1981: 83).
Sartre bu durumu Ģöyle örneklendirir: Bir kiĢi, diyelim ki evlenmek ve çocuk
sahibi olmak istiyor. Bu evlenme, sadece kiĢinin mevcut durumundan, ihtirasından
veya isteğinden dolayı gerçekleĢmez; çünkü bu istek her ne kadar bireysel bir istek
olarak görünse de aslında bütün insanlığa bağlı ve bütün insanları etkileyen bir
istektir. Etkisi ise, insanları tek eĢlilik (monogamie) yoluna sokmaya zorlaması, bu
kritere insanları bağlamaya çalıĢmasıdır. Bundan ötürü insan bir tek kendinden değil;
bütün insanlardan sorumludur (Sartre, 2009c: 42).
Sartre özgürlüğün ve sorumluluğun diğer insanlar ile bağlantılı olduğunu
belirtirken varoluĢçuluğun bu özelliği nedeniyle bir hümanizma olduğunu söyler:
Her insan, durumunun somut gerçeğiyle öbür insanlara bağlanır. Bundan
dolayı özgürlüğün hem tek insan için hem de bütün insanlar için istenmesi
gerekir. Böylece özgürlük ve insancılık temeli üzerinde bir ortaklaĢalık
oluĢacaktır (Sartre, 2009c: 103).
Sartre, yukarda da belirtildiği üzere insanın bir toplumda yaĢadığı ve bu
yaĢadığı toplumun insanlarına ve yaĢamına bir Ģekilde angaje olduğunu söyler;
çünkü insan insandan sorumludur. ―Bu sorumluluk büyür ve giderek bütün insanlığı
kapsar.‖(Yasaman, 1976: 524). Ġnsan sadece kendisinden değil; ama aynı zamanda
bütün insanlardan da sorumludur ve bu da beraberinde Sartre‘a göre,

bulantı

duygusunu getirir; dolayısıyla sorumluluk, kısacası hem kiĢinin kendi eylemlerinin
getirdiklerini kabul edip göğüsleyebilmesi hem de bu eylemin diğer insanları
kapsayacak biçimde kiĢiye bir borç yüklemesi anlamına gelir.
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3.7-

Eylem

Sartre felsefesinde öne çıkan bir diğer kavram ise “eylem” kavramıdır.
―Eylemin ilk koşulu özgürlüktür‖; bundan dolayı özgürlük ile eylem arasında sıkı bir
bağ vardır. Sartre, özgürlük sorunu üzerinde durmadan önce eylemin yapısı üzerinde
durulması ve eylemin ne olduğunun ele alınması gerektiğini düĢünür.
Eylemek dünyanın çehresini değiĢtirmektir, bir amaç doğrultusunda araçlara
sahip olmaktır, aletsel bir bütünlük üretmektir ve bu bütünlük bir dizi
zincirleniĢ ve bağlantı aracılığıyla o Ģekilde düzenlenmiĢtir ki, zincirin
halkalarından birinde yapılacak değiĢiklik bütün dizide değiĢikliklere yol açar
ve sonunda, öngörülen bir sonucu doğurur (Sartre, 2011: 551).
Sartre‘a göre, insan ne yaparsa odur ya da insan eylemleriyle kendisini
dönüĢtürür ve sabit olmayan ama değiĢime açık özünü oluĢturur.

Eylem ―…ki

onunla kendimi bâkî kılarım; dünyada kendime dair yaptığım seçim ve aynı zamanda
dünyayı keĢfimdir.‖(Blackham, 2005: 132-133). Zîrâ eylem ―insan varoluĢunun
kendisidir.‖(Blackham, 2005: 130).
Sartre, eylem konusunda esas olanın, eylemin sonucu değil; ama o eylemin
gerçekleĢmesi aĢamasında yönelimsellik taĢıması olduğunu dile getirir: ―…ilk önce
bir eylemin ilke olarak yönelimsel olduğuna iĢaret etmek gerekir.‖ (Sartre, 2011:
551). Eylemin yönelimsel oluĢuna Ģu örneği verir:
Dikkatsizliği sonucu bir barut deposunu havaya uçuran sarsak sigara tiryakisi
eylemiĢ olmaz. Buna karĢılık, bir taĢ ocağına dinamit yerleĢtirmekle görevli
olan ve verilen emirlere uyan iĢçi, öngörülen patlamaya yol açtığında
eylemiĢtir: nitekim ne yaptığını bilmektedir, ya da dilerseniz bilinçli bir
projeyi yönelimsel olarak gerçekleĢtirmiĢtir (Sartre, 2011: 551).
Sartre, ayrıca yapılan bütün eylemlerin öngörülemeyeceğini de söyler:
―Ġmparator Konstantin, Bizans‘a yerleĢirken Yunan kültür ve diline sahip bir site
yaratacağını ve böylelikle daha sonra Hristiyan Kilisesi‘nin bölünmesine yol açarak
Roma Ġmparatorluğu‘nun zayıflamasına katkıda bulunacağını öngörmüyordu.‖
(Sartre, 2011, 551)
ġu halde denilebilir ki eylemin öncelikli –ilk- niteliği yönelimsel olmasıdır.
Tabiî bu, eylemin bütünü için geçerli değildir; çünkü Sartre‘a göre eylemin özelliği,
olanla değil, daha çok olmayanla belirlenir; yani eylemin gerçekleĢmesi, olan bir

69

durumdan çok olmayan bir durumdan dolayı mümkün olur. Eylemin bu özelliğini
Sartre Ģöyle açıklar:
Roma‘ya karĢı bir rakip yaratma yönelimi, Konstantin‘in aklına ancak nesnel
bir eksikliğin kavranmasıyla gelebilir: Roma bir karĢı dengenin eksikliğini
çekmektedir, hala derinlemesine bir biçimde pagan olan bu kente karĢı,
Ģimdilik ortada olmayan Hıristiyan bir sitenin çıkarılması gerekir (Sartre,
2011: 552).
Ġnsanı eyleme götüren süreç, var olan bir duruma iliĢkin değil de, bir Ģeyin
eksikliğine iliĢkin bir durumun bilincidir. Ġnsan, var olan durumun ―içine
gömüldüğünde‖ o durumun bozulduğunu, zarar gördüğünü ya da kötüleĢtiğini fark
etmez çoğunlukla. Bunun nedenini Sartre Ģöyle dile getirir: ―…budalaca bir
yaklaĢımla söylenegeldiği gibi insanın bu düzene alıĢmıĢ olması‖ değildir bu neden;
var olan vaziyetin varlığını doluluk içinde fark ettiğini sanması ve bu vaziyetin baĢka
formda olabilmesini aklına dahi getirmemesidir (Sartre, 2011: 553).
Bu noktadan hareketle insan için kötü, berbat, katlanılmaz bir durumun daha
iyi bir hâle doğru gideceği düĢüncesi ya da ―bir durumun dayanılmazlığı ya da
dayattığı ızdıraplar değildir‖ söz konusu olan; durum, daha çok sâbit bir temelden
yoksun oluĢumuz bağlamında seçimlerimizin bize bağlı oluĢu ve tüm bu olup bitenin
kaçınılmaz bir olumsallıkla bağlantılı olduğuna iliĢkin bir tür aydınlanmayla ilgilidir:
―…iĢlerin daha baĢka türlü de olabileceğini düĢündüğümüz andan itibarendir ki acı
ve ızdıraplarımızın üzerine yeni bir ıĢık düĢer ve biz bunların dayanılmaz olduklarına
karar veririz.‖ (Sartre, 2011: 553).
Özgürlük ile eylem arasındaki iliĢki ―her türlü eylemin kaçınılmaz ve temel
koĢulunun eyleyen varlığın özgürlüğü olduğu‖ savını kabul etmek ile ilgilidir (Sartre,
2011: 554). Kendi için varlığın yapısına ait bir nitelik olan özgürlük anlayıĢından
hareketle Sartre, evvelden beri süregelen ―bıktırıcı‖ özgürlük tartıĢmalarına parmak
basar. Ona göre, nedensellik (determinizm) ve özgürlük (özgür istenç) bağlamında
yapılan tartıĢmalar sıkıntılıdır; çünkü bu tartıĢmalarda ―özgür istenc‖i savunanlar,
insanın eylemde bulunurken önceden hiçbir neden tarafından belirlenmiĢlik, yani
nedensellik çerçevesinde gerçekleĢtiğini belirtirler; dolayısıyla eylemleri ya da
edimleri Ģekillendiren nedenler vardır. En anlamdan uzak davranıĢın bile bir sebebi
olduğunu kabul etmek ya da etmemek, Sartre açısından özgürlük nâmına sağlıklı bir
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tartıĢma yürütmenin önünde birer engel teĢkîl ederler. Ona göre, bu tartıĢma
nedenleri tespît etmek iĢinden öteye gidemez; özgür istenç taraftarı olup eylemlerin
herhangi bir nedeni olmadığını dile getirenler açısından ise durum: ―…her türlü
edimin yönelimsel yapısının eksik kaldığı bir edimden söz etmektir ve özgürlük
yandaĢlarının özgürlüğü gerçekleĢmekte olan edim düzeyinde araĢtırmalarında
varabilecekleri sonuç, olsa olsa özgürlüğü saçma bir Ģey haline getirmek olur.‖
(Sartre, 2011: 555).
Dolayısıyla varlığı yönünden özgürlüğe sahip olan kendi için varlık, seçme
olanağıyla eylemde bulunarak kendini oluĢturur. Sartre, özgürlüğün insana ―fazladan
katılan bir nitelik‖ veya insanın doğasının ―bir iyeliği‖ olmadığını belirtir; ona göre
özgürlük, insanın ―tastamam varlığının dokusudur.‖ (Sartre, 2011: 558). Öyle ki
Sartre, insanın demir parmaklıklar ardında bile özgür olduğunu söyler ve kendisini
hiçbir zaman Fransa‘nın Alman iĢgali sırasındaki kadar özgür hissetmediğini ifâde
eder (Sartre, 2016c: 28). Zirâ özgürlük insan için bu kadar değerli ve vazgeçilmez bir
Ģeydir. Ve insan varoluĢunun dokusu olan özgürlük, eĢ deyiĢle hiçlik, eylemin
ilk/öncül koĢuludur;―Çünkü özgürlüğüm eylemimdir.‖(Biemel, 1984: 39). Bu
noktadan hareketle denilebilir ki, varoluĢçuluk eylemsizliğe karĢı bir duruĢtur; hâtta
Sartre, ―varoluĢçuluk eylemsizliğe karĢıdır‖ derken Ģunu imâ eder: ―… Eylem içinde,
iĢ içinde gerçeklik vardır;… insan kendi tasarısından baĢka bir Ģey değildir; kendi
yaptığı, gerçekleĢtirdiği ölçüde vardır; yani hayatından, edimlerinin (fiillerinin)
toplamından ibarettir!‖ (Sartre, 2009c: 56).
Varlığın dokusunda olan özgürlük öyle sağlam bir biçimde yerleĢiktir ki
insanda, bu aynı zamanda eylem demektir. Bundan ötürü varoluĢçuluk felsefesinde
eylem ön plandadır; çünkü eylem bizim ne olduğumuzu belirleyen Ģeydir:
Ġnsan neyi seçtiyse odur. Bu yiğitliği seçmiĢ, öyleyse yiğit olmuĢtur. Oysa
yetmez bu seçme. Kendini olağanüstü bir insan olarak seçmek, olağanüstü bir
yol izlemeye karar vermiĢ olmak yetmez; aynı anda eylemlerimizle bu
kararları gerçekleĢtirmek, kendimizi ispat etmek zorundayızdır. Ġnsanın ne
olduğunu, belirli bir yolu seçmiĢ olması belirlemez; bu seçme, olsa olsa bir
adımdır yalnızca, asıl belirleyici olgu, insanın seçtiği yolda nasıl yürüdüğü,
bu yola göre nasıl davrandığıdır (Biemel, 1984: 70).
Eylem yukarda da görüldüğü üzere insanın özgürlüğü ve sorumluluğuyla
gelen bir var -oluĢsal devingenliktir. Nihâyetinde insan, nasıl eylemde bulunuyor ise
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o eylemin rengini almaktadır. Korkakça eylemde bulanarak korkak olmakta, cesurca
eylemde bulunarak da cesur olmakta ve kendisini korkak ya da cesur olarak
nitelendirmektedir. Sartre eylemi, korkak veya kahraman olmaya iliĢkin eylemler
bağlamında Ģöyle açıklar:
VaroluĢçu, bir korkağı anlatırken, ―bu adam korkaklığından sorumludur!‖
der. Bilir ki ciğeri, yüreği, beyni korkak olduğu için korkak değildir o; beden
yapısından gelmez onun korkaklığı, kendini o duruma düĢürmesinden gelir.
Edimleriyle kendini bir korkak olarak kurmasından gelir. Korkak yaradılıĢ
yoktur çünkü. Sinirli yaradılıĢlar, halkın deyiĢiyle yoksul ya da zengin
yaradılıĢlar vardır; ama insanı korkak yapan bu yaradılıĢlar değildir; bir
Ģeyden vazgeçme ya da bir Ģeyi oluruna bırakma eylemidir. YaradılıĢ, edim
demek değildir. Oysa korkak ancak yaptığı edimle, davranıĢla tanımlanır. Bu
yönden düĢünülürse kiĢi korkaklığından dolayı bal gibi suçlanabilir: ĠĢte,
insanların çekindiği ve sezinlediği de bu ‗suçlanma‘ olgusudur. Bundan ötürü
onlar, insanın ödlek ya da gözüpek doğmasını isterler. Ġsterler ki böylelikle
suçluluktan kurtulmuĢ olsunlar! (Biemel, 1984: 58).
Sartre‘a göre korkak veya kahraman yaratılıĢ/yaratılma diye bir Ģey yoktur.
Korkak veya kahraman yaradılıĢlar olduğunu düĢünmek sadece insanın korkak veya
kahraman olarak dünyaya geldiğini zannetmekten baĢka bir Ģey değildir; fakat öyle
bir Ģey söz konusu değildir: ―Korkak, kendi kendini korkak yapar, kahramansa kendi
kendini kahraman. Korkak ya da kahraman olmak insanın elindedir. Nitekim korkak
her zaman korkaklıktan kurtulabilir, kahraman her zaman kahramanlıktan çıkabilir.
Genel bir bağlanıĢtır burada önemli olan.‖ (Biemel, 1984: 59). Buradan da Ģu
anlaĢıldığı gibi, eylemler aracılığıyla insan kendisine bir öz kazandırır; yani kendisini
nasıl yaparsa öyle bir insana dönüĢür. Kendi varlığını kuran insan, varlığının
sorumluluğunu sonuna kadar almak durumundadır. Eğer bu eylemi sahiplenir ve
sorumluluğu alırsam ben tam anlamıyla kendimi var etmiĢ olurum:
Ancak eylemimin sorumluluğunu yüklendikten sonra, o eylem benim
eylemim olur. Eylemlerimizin sorumluluğunu yüklenemediğimiz sürece, biz
kendimiz değilizdir. Ġstediğimiz kadar yaĢlanmıĢ olalım, istediğimiz kadar iĢ
gerçekleĢtirmiĢ, dünyanın altını üstüne getirmiĢ olalım… Yükümlendiğimiz
sorumlulukla, üstlendiğimiz manevi yükle; eylemimizle özdeĢleĢip kendimizi
onunla bir duyumsadığımızda, kendimize özgür deme hakkını da kazanmıĢ
oluyoruz (Biemel, 1984: 45-46).
Sartre‘a göre insan eylemde bulunur; ama gerçekleĢtirdiği eylemi
benimsediği ya da benimsemediği kiĢinin ancak söz konusu eylemi nasıl bir
farkındalık düzeyinde gerçekleĢtirdiği, benimsediği, yaĢadığı ya da yaĢamadığıyla
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ilgilidir. Yeryüzünde istenildiği kadar eylemde bulunalım, eğer biz söz konusu
eylemin ya da eylemlerin sahibi saymıyorsak kendimizi yapıp ettiklerimizin hepsi
boĢunadır.
Varlık dokusu özgürlük olan insanın bu dünyada hiçbir dayanağı yoktur;
kendi fırlatılmıĢlığı ve tek baĢınalığı ile kararlar, eylemler, seçimler yapmak
durumundadır. ―Ġnsan daha-Ģimdiden-yapılmamıĢ olandır. Kendini kendisi yapar.
Yolu önceden belirlenmiĢ değildir.‖ (Copleston, 2010: 22). Bu da insanın
eylemleriyle kendini var etmesi anlamına gelir. Yani insan, özgürlüğün ta
kendisidir:―Ġnsanın ne istemiĢ olduğunu yalnızca eylemleri belirler.‖ (Biemel, 1984:
70). Kendi için varlık ya da bilinç sahibi varlık, kendini dâima edim pozisyonunda,
bir yönelim içinde gerçekleĢtirdiği seçimleriyle meydana getirir. Böylelikle dünyaya
fırlatılmıĢ varlık olarak tüm özelliklerini özgür eylemleriyle kurar.
Ġnsanın ―özgürlüğe mahkûm‖ oluĢunun bir ifadesi olan bu durumu aynı
zamanda bunaltıdır; peki, ama bu bunaltı halindeki insan nasıl eylemde bulunur? Ya
da bu bunaltı benim eylemde bulunmama engel olur mu? Sartre, bunaltının insanın
eylemini engel olmadığını, insanı eylemsizliğe sevk etmediğini söyler; çünkü ―bizi
eylemden ayıran bir perde değildir bunaltı; tersine bizi eylemle birleĢtiren, harekete
götüren bir olaydır; eylemin bir parçasıdır.‖ (Sartre, 2009c: 45). Sartre bu meseleyi
sorumlulukları olan her insanın bu bunaltıyı hissedeceğini söyleyerek Ģu örnekle
açımlamaya çalıĢır: Bir saldırı emri verme sorumluluğunu üzerine alan bir komutan,
birçok kiĢinin ölüme sürüklenmesi nedeniyle bir sorumluluk ve bunaltı duyar. Zira
bu saldırıda çok sayıda askeri ölebilir; dolayısıyla komutan bu kararı bir bunaltının
ve iç daralmasının gölgesinde verir; ama gene de Sartre, komutanın bunu kendisinin
seçtiğini belirtir; çünkü ―bulantı insanı eylemden ayırmaz, tersine eyleme zorlar.‖
(Yasaman, 1976: 523). Dolayısıyla kararın yarattığı bunaltı komutanı eylemden
alıkoymayıp, tersine onu eylemini gerçekleĢtirmek zorunda bırakmıĢtır.
Kendi için varlığın, yani insanın özgür olması, zorunlulukla eylemde
bulunacak olması, kendisini seçimleriyle, eylemleriyle var edip bu sorumluluğu da
alacak olması demektir. ―Ġnsan özgür olmaya mahkûmdur, zorunludur! Zorunludur,
çünkü yaratılmamıĢtır. Özgürdür, çünkü yeryüzüne geldi mi, dünyaya atıldı mı bir
kez, artık bütün yaptıklarından sorumludur.‖ (Sartre, 2009c: 48).
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Eylem ve özgürlük arasındaki bu kopmaz bağda insan kendisi için olası
olanları eyleme geçirir.―Gündelik edimlerin hemen hemen tüm genelliği içinde,
kendimi angaje bir halde bulurum, benim için mümkün olanları, onları
gerçekleĢtirirken keĢfederim, onları gereklilikler, aciliyetler, kullanılabilir araçlar
olarak gerçekleĢtirme edimi içinde keĢfederim.‖ (Sartre, 2011: 88). Sartre burada
eylemi/edimi Ģu Ģekilde açıklamaya çalıĢır:
…düĢünce daha sonraki bütün giriĢimler için düzenleyici tema iĢlevi
görüyorsa edim olarak anlaĢılır… Bu demektir ki edim düĢünülür
düĢünülmez, bilinç, bilinci olduğu dolu dünyadan çekilebilmiĢ ve açıkça
varlık-olmayanın alanına yanaĢmak üzere varlığın alanını terk edebilmiĢtir.
Olan, münhasıran kendi varlığı içinde düĢünüldüğü ölçüde, bilinç durmadan
varlıktan varlığa gönderilir ve varlık-olmayanı varlığın içinde keĢfetmek için
bir neden bulamaz. (Sartre, 2011: 552).
Ġnsanın, özgür olmaya mahkûm olması insana aynı zamanda bir sorumluluk
yükler. Ġnsan, dünyadan ve kendisinden sorumludur. Sartre, burada sorumluluğu, bir
olayın veya bir nesnenin yok sayılamaz fâili olmanın bilinci olarak ele alır ve bu
yüzden de sorumluluğun bunaltıcı olduğunu söyler. Bu bunaltı, insanın karar verme
aĢamasında yaĢanan iç sıkıntısıdır.
Kendi-içinin sorumluluğu bunaltıcıdır, çünkü kendi-için, bir dünyanın (var)
olmasını kendi varlığıyla sağlayandır. Aynı zamanda kendini de vareden
olduğundan, içinde bulunduğu durum hangisi olursa olsun, kendi-için bu
durumu kendine özgü ters düĢme katsayısıyla birlikte, bu katsayı kabul
edilmez bile olsa bütünüyle üstlenmek zorundadır. Kendi-için, durumu,
yaratıcısı olmanın gururlu bilinciyle üstlenmek zorundadır, çünkü kiĢiliğime
zarar verme tehlikesi taĢıyan en beter sakıncalar ya da en beter tehditler ancak
benim projemle anlam kazanırlar; bunlar kendisi olduğum angajmanın
fonunda belirirler (Sartre, 2011: 687-688).
Kendi için varlık karĢılaĢtığı her durumun üstesinden gelebilir. Ġnsan bunun
bilincindedir. Sartre‘a göre, baĢına bir Ģey geldiğinde yakınmak, isyan etmek,
üzülmek yersizdir, çünkü ―her durumda, bir seçim söz konusudur.‖ (Sartre, 2011,
688) Her durumda kiĢi karar verir ve bu aldığı karardan -eylemden- sorumluluk
duyar:
Gayri-insani durum yoktur; ben yalnızca korkuyla, kaçıĢla ve gizemli
davranıĢlara baĢvurmak suretiyle gayri-insani olana karar veririm; ama bu
karar insanidir ve onun tüm sorumluluğunu taĢırım. Ama durum ayrıca kendi
kendimle ilgili özgür seçimin imgesi olduğu için de benimkidir ve bana
sunduğu her Ģey, beni temsil ettiği ve beni sembolize ettiği ölçüde benimkidir.
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Kendim hakkında verdiğim kararla Ģeylerin terslik katsayısına ve onların
öngörülemezliğine varıncaya kadar her Ģeyi belirleyen ben değil miyim?
(Sartre, 2011: 688).
Kendisini seçerek inĢâ eden insanın hiçbir gerekçesi yoktur. ―Ġnsangerçekliğinin özelliği, hiçbir mazeretinin olmamasıdır.‖(Sartre, 2011: 689). Ġnsan
ilmik ilmik kendisini inĢâ etmesi eylemleriyle gerçekleĢir. Sartre‘ın dediği gibi
―Ġnsan kendi özünü yaparken seçimler yapar.‖ (Yasaman, 1976: 539).
Eylemde bulunarak varlığını oluĢturan ve oluĢturduğu bu varlığa anlam katan
insan, kendisini iç daralmasıyla kavrar ve sorumluluğunu üstlenir. ―Sorumluluğunun
içine fırlatılmıĢ olmak durumunu, içi daralarak fark eden kiĢinin, artık ne vicdan
azabı, ne piĢmanlığı, ne de mazereti vardır; o artık, kendi kendisini bütünüyle
keĢfeden ve varlığı bizâtihi bu keĢifte yatan bir özgürlükten baĢka bir Ģey
değildir.‖(Sartre, 2011: 690).
Ġnsan sâbît bir varlık değildir; devingenliği, kendi için varlık olmasından,
bilinçli varlık olmasından, özgür olmasından, hiçliği dünyaya getirmesinden, özsüz
oluĢundan, eylem varlığı olmasından kaynaklanmaktadır. Bu niteliklerden ötürü
Sartre insanı ‗ne ise o olmayan‘, ‗ne değilse o olmaya çalıĢan‘ varlık olarak tanımlar:
Ġnsan, dâima kendinde olmayana doğru atılım yapan bir varlıktır. O, inkâr
eden, olanı kabul etmeyen, soru soran, Ģüphe eden, düĢünen, eylemde
bulunan bir varlıktır. Diğer bir deyiĢle, insan kendi kendini aĢmadır. Ġnsan hiç
bir zaman «olan» ile birleĢmez, bu eksikliği her zaman duyar, bu eksikliği
aĢmaya çalıĢır. Çünkü insan özgürdür, özgürlüğüne sahiptir (Yasaman, 1976:
525).
Sonuç olarak Sartre, insanın eylemsiz olamayacağını ve kendisi özgürlük
olduğu için de dâimâ bir eylemliliğin içinde olacağını belirtir. Tabiî bu eylemlilik de
de insanın kendisine bir sorumluluk yüklediğini belirtir. ―Ġnsan, yapmıĢ olduğu her
seçim ve eylemin tek sorumlusu olmaktadır.‖ (Çelebi, 2014: 74). Bu böyle olmak
zorundadır; çünkü insan eylem varlığıdır.
3.8. Bulantı/ Ġç Daralması
Kendi için varlık olarak insan, özgürlüğünün bilincine ―iç daralması‖nda
ulaĢır. Kelime anlamına baktığımızda iç daralması, angoisse, Latince angustia,
étroitesse (darlık) anlamlarına gelmektedir. Sartre‘a göre, iç daralması, özgürlükle
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bağlantılıdır. Ġç daralması, kiĢi bilinçle yüzleĢtiği esnada ya da özgürlüğünün farkına
vardığı vakit ortaya çıkmaktadır. (Cevizci, 2010: 102).
Sartre‘a göre iç daralması varoluĢun temelinde yatan kökensel hiçliğin baĢlıca
görünümlerinden birisidir. ―Ġçdaralması halinde, kendimi hem tümüyle özgür
hissederim, hem de kendimi dünyanın anlamının benden gelmesini sağlamamazlık
edemeyen olarak kavrarım.‖ (Sartre, 2011: 92). Bilincin sürekli bir Ģekilde,
kendisiyle özdeĢ olamadığını, kendisinden bir hiçlikle ayrıĢtığının idrâki olan Ġç
daralması (angoisse, ıstırap, keder, elem) Sartre açısından insan özgürlüğünün ortaya
çıkardığı temel görünümlerdendir.
Ġç daralmasını deneyimleyen insan, öncelikli olarak hemen yapmak istediğini
yapamama duygusu içerisinde bulur kendisini ve eyleminin âcîliyetini ya da
imkânsızlığını aynı anda duyumsar; Sartre‘a göre, bu durum insanın kendisini ânîden
boĢlukta hissetmesine neden olur; baĢka bir ifâdeyle iç daralması, kendisini insana
hiçlik olarak göstererek etkide bulunur. Ġnsan kendi varoluĢunu, kaygı, iç daralması
ve bulantı ile kavrar. Bu duygu yoğunluğunu Sartre, “Bulantı” adlı eserinde
Roquentin‘in yaĢadıkları aracılığıyla Ģu Ģekilde anlatır:
Ben de, deniz kıyısında baharlık elbiseleriyle dolaĢanlar gibiydim. Ben de
onlar gibi, ―Deniz yeĢildir, yüksekteki Ģu beyaz nokta bir martıdır‖ diyordum,
ama bunun var olduğunu, martının bir ―varolan martı‖ olduğunu
sezmiyordum; çünkü genel olarak varoluĢ kendini saklar. VaroluĢ Ģuradadır,
çevremizdedir, bizdedir; bizdir, ondan söz açmadan iki sözcük söyleyemeyiz,
ama ona dokunulmaz da. VaroluĢ üzerine düĢündüğümü sandığımda, hiçbir
Ģey düĢünmemiĢ olduğumu söyleyebilirim; kafamın içi bomboĢtu ya da bir
sözcük vardı; yani varlık sözcüğü vardı (Sartre, 2016a: 189).
Roquentin‘in nesneler karĢısında durup onların bir Ģekilde var olduklarını dile
getirmektedir; lâkîn varoluĢ üzerine kafa yorduğu ân, iĢte, iĢte tam da o ân, boĢluk
onu yakalamaktadır. VaroluĢ üzerine düĢünmek üzerine sözlerini devam ettirir:
Ya da düĢündüğüm… bilmem ki nasıl söylesem? Evet düĢündüğüm
iliĢkinlikti; denizin yeĢil renkli nesneler sınıfından olduğunu ya da yeĢilin,
denizin niteliklerinden biri olduğunu söylüyordum kendime. Nesnelere
baktığım zaman bile, onların varoluĢtuklarını düĢünmekten çok uzaktım; bana
sanki bir dekor gibi görünüyorlardı (Sartre, 2016a: 189).
Bu demek oluyor ki nesnelerin varoluĢu, düĢünme etkinliği karĢısında sadece
bir ―dekordur‖. Yani nesnelerin anlamları bana bağlıdır; verili değildir; dolayısıyla
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onlara anlamı veren benim varlığımdır, bu da varoluĢumun olumsal ve kökensiz
olduğunu, eĢ deyiĢle hiçlikle damgalanmıĢ olduğunu gösterir. Tedirginlik, iç sıkıntısı,
elem bu noktada kendini açığa vurmaktadır:
―VaroluĢ nedir?‖ diye sorulsaydı, özlerini değiĢime uğratmadan, nesnelere
dıĢtan eklenen boĢ bir biçimdir derdim. Sonra birden ortaya çıkmıĢ,
belirivermiĢti iĢte; apaçıktı, varoluĢ kendini açığa vuruvermiĢti. Zararı
dokunmayan soyut bir kategori havasını kaybetmiĢi; nesnelerin hamuruydu o,
Ģu kök varoluĢtan yoğrulmuĢtu… Bütün nesneler… nasıl söylesem… beni
tedirgin ediyorlardı; daha hafifçe, daha kuru ve soyut biçimde, daha derli
toplu var olmalarını isterdim. Atkestanesi gözlerime abanıyordu. YeĢil bir
küf, gövdesini yarı beline kadar sarıyordu; kararmıĢ ve ĢiĢmiĢ kabuğu,
kaynamıĢ deriyi andırıyordu… varoluĢ en aĢağılık sırlarını birbirine açıyordu
(Sartre, 2016a: 189-190).
Roquentin‘in bu deneyimleri, nesneler dünyası

karĢısında duyduğu

tedirginlik, soyut- dünyadan uzak bir düĢünme aracılığıyla değil de somut bir yaĢantı
sonucu elde edilir. Bundan ötürü Sartre, varoluĢu gün yüzüne çıkaran temel
deneyimin iç daralması olduğunu dillendirir. Bu bağlamda Sartre‘ın etkilendiği
baĢlıca düĢünürlerden birisi olan Heidegger‘in de kaygıya iliĢkin söylediklerini
hatırlamakta fayda vardır. Heidegger‘e göre, kaygı, ―varolmanın varoluĢsal anlamı‖
üzerinden Dasein‘ın temel vasfıdır. Heidegger,

―insanın, içinde insan olarak

bulunduğu öz alanına oradaki-varlık/Dasein‖ ismini vermiĢtir. Varlığın anlamına,
insanın varlıkla olan yitirilmiĢ bağına veya insanın varoluĢsal boyutuna iliĢkin
yapmıĢ olduğu varoluĢsal çözümlemeleriyle ön plana çıkan Heidegger, Varlığa
yönelirken

araĢtırmasını ‗varlık nedir?‘ sorusuyla değil, ‗varlığın anlamı

nedir?‘sorusuyla baĢlatır. Bu soru ekseninde varlığın tarih sahnesinde unutulduğunu,
unutulan anlamının varlığa tekrar geri kazandırılması gerektiğini vurgulayarak,
Dasein‘a iliĢkin bir çözümlemenin önemine iĢâret eder (Ġyi, 2003: 35).
Heidegger oradaki-Varlık/Dasein kavramının anlamını Ģöyle izâh etmektedir:
Oradaki-Varlık “özü” varoluşunda yatar. Bu varolan- Ģeyde sergilenebilir
olan karakterler buna göre Ģöyle ya da böyle ―görünen‖ ve elönünde-bulunan
bir varolan-Ģeyin elönünde-bulunan ―özellikleri‖ değil, ama her durumda
onun için olanaklı var olma yollarıdır ve yalnızca bunlardır. Bu varolan-Ģeyin
tüm öyle-varlığı birincil olarak Varlıktır. Buna göre bu varolan-Ģeyi onunla
gösterdiğimiz ―oradaki-Varlık‖ terimi onun ‗Ne‘sini (masa, ev, ağaç) değil,
ama Varlığını anlatır (Heidegger, 2004: 73-74).
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Heidegger, Dasein‘ı betimlerken ―fırlatılmıĢlık‖ ve ―kaygı‖ gibi iki temel
kavram kullanır. Sartre da bu kavramları kullanır. FırlatılmıĢlık kavramı, Dasein‘ın
varlık karakterini, ―öylelik‖ durumunu, ―Ģuradanlık‖ durumunu açıklar (Heidegger,
2008, 142) Dasein, kendisini bu dünyaya atılmıĢ, fırlatılmıĢ olarak bulur; o bu hâliyle
bir tasarıdır. Dasein‗ın bu dünyada tasarı olarak bulunuĢu, ―varoluĢsal anlamının
kaygı olmasından kaynaklıdır.‖ (Ġyi, 2003: 40).
Heidegger‘de kaygı, insanın veya varoluĢun kendisini çevreleyen hiçlik
karĢısında duyduğu temel varoluĢsal hâldir. Heidegger, Metafizik Nedir? Metninde
kaygı kavramını varoluĢ kavramı ile iliĢki içinde açıklamaya çalıĢır:
…Bu kelime bir Varlık tarzını, ona katlanarak içinde durduğu Varlığın
açıklığı için açıkta duran Varolanın Varlığını ifade eder. Tecrübesi edinilen
bu katlanmaya ‗kaygı‘ denir. Varolmanın ekstatik olarak özünü sürdürmesi
kaygı açısından düĢünülür; nasıl ki tersine kaygının tecrübesi de sadece
Varolanın ekstatik olarak özünü sürdürmesiyle yeterince edinilir. (Heidegger,
2009: 16).
Heidegger, kaygıyı varoluĢun özü olarak düĢünür. FırlatılmıĢ bir tasarı ve
varoluĢsal kaygı olan Dasein, insan ile iliĢkisinde bir “aşma” imkânıdır. Bu aĢma,
varolmanın ötesine geçmekle olur. Bu da hiçliği deneyimleyerek gerçekleĢir. Böyle
bir durumu deneyimlemek için ise varolanı bütününde ortaya çıkartacak ―iç sıkıntısı‖
denilen bir varoluĢsal hâl gerekir. Varolanın, bütünlüğü içinde açığa çıkması ―birinin
içi sıkıldığında‖ gerçekleĢir. (Heidegger, 2009: 33). Bu iç sıkıntısı, gündelik
yaĢamdaki basit bir iç sıkıntısı, can sıkıntısı değil de; ―varolmanın uçurumlarında
sessiz bir sis gibi oradan araya yayılan‖ derin bir iç sıkıntısıdır ve Heidegger‘e göre,
bu iç sıkıntısı, insanı tuhaf bir kayıtsızlık durumuna sürükleyen bir duygu hâlidir.
(Heidegger, 2009: 33).
Heidegger, iç sıkıntısı ve iç daralması dediği bu iki durumu kaygı olarak
değerlendirir. Ona göre, kaygı, varoluĢun onu çepeçevre saran hiçlik karĢısında
kendini içinde bulduğu temel durumdur. Hiçlik karĢısında insan varoluĢu kaçınılmaz
bir Ģekilde kaygı duyar ve kaygı, insanın bu dünyaya fırlatılmıĢlığını, ölüme yazgılı
oluĢunu ifâde eder. EĢ deyiĢle kaygı, insanın bu dünyada olma bilincine varmasına
yardımcı olan durumdur; dolayısıyla Heidegger‘de kaygı, ölümle bağlantısında
varolanların anlamlarının kaybına iliĢkin bir varoluĢsal duygu durumunu ifâde
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ederken, Sartre‘da iç daralması, anlamın verili olmadığının bilinci olarak varoluĢsal
özgürlüğü ifâde eder. Kısacası bu kavramı özgürlük sorunu bağlamında ele alan
Sartre, insanın özgür olduğunun bilincine ulaĢması ve tüm eylemlerinin -yapıp
ettiklerinin- sorumlusunun kendisi olduğunun farkına varması ve eĢzamanlı bir
biçimde varoluĢsal bir bulantı yaĢaması durumunu ―iç daralması‖ olarak adlandırır.
VaroluĢ felsefesinin esas kavramlarından birisi olan ―iç daralması‖
Kierkegaard ve Heidegger açısından farklı bağlamlarda ve anlamlarda açımlansa da
Sartre her ikisinin de iç daralması kavramına yüklediği anlamın benzer olduğunu
savunur.5 Sartre, Kierkegaard‘ın iç daralmasının, özgürlük karĢısında duyulan duygu
hâli, Heidegger‘in kaygısının ise hiçlik karĢısında deneyimlenen duygu hâli
olduğunu dile getirerek, esasında bu iki durumda da söz konusu olanın iç
daralmasının açımlaması olduğunu ifâde eder; çünkü ona göre, özgürlük, hiçliğin
dünyada oluĢunun temel bir belirtisidir. Sartre, Tuhaf Savaşın Güncesi adlı eserinde
bu durumu Ģöyle dile getirir:
Heidegger ile Hiçlik önünde kaygı mı? Kierkegaard ile özgürlük önünde
kaygı mı? Bana kalırsa, ikisi de aynı Ģey; çünkü özgürlük Hiçliğin dünya
önünde ortaya çıkıĢıdır. Özgürlükten önce, dünya ne ise o olan bir dolu, koca
bir yumuĢak bulamaçtır. Özgürlükten sonra, ayırımlaĢmıĢ Ģey‘ler var çünkü
özgürlük olumsuzluğu getirdi. Olumsuzluğun dünyaya özgürlük yoluyla
girmesi ise, sadece, özgürlük tümden Hiçlik ile dopdolu olduğu için
olabiliyor. Özgürlük kendi kendisinin hiçliğidir. Ġnsanın olumsallığı, kendi
olumsallığını hiçleĢtiren varlık olmasıdır. DüĢlememiz yani dünyanın
nesnelerini hiçleĢtirmemiz ve izlekleĢtirmemiz özgürlük yoluyla olur. (Sartre,
2006: 211-212).
Sartre, iç daralması ve korku kavramlarının ayrı olduklarını ifade eder:
―Korku dünyanın varlıklarından duyulan korkudur, iç daralması ise ben karĢısında
duyulan iç daralmasıdır.‖(Sartre, 2011: 80). Ġç daralması, yaĢadığımız diğer duygu
durumlarından farklı olarak, açık bir Ģey değil; insanın kendisi karĢısında yaĢadığı bir
hâldir. Bunun anlamı nedir? KiĢi kendi karĢısında ne yaĢamaktadır? Kendi üzerine
çevrilen bilinç, düĢünümsel bir faaliyetle iç daralması hisseder. Sartre, insanın
yaĢadığı bu olayı ―baĢ dönmesi‖ örneği ile açıklamaya çalıĢır:

5

Kierkegaard, suç öncesindeki içdaralmasını betimlerken, onu özgürlük karĢısında duyulan
içdaralması olarak niteler. Ama Kierkegaard‘dan ne denli etkilenmiĢ olduğu bilinen Heidegger, bunun
tersine, içdaralmasını hiçliğin kavranıĢı olarak düĢünür. Ġçdaralmasının bu iki farklı betimleniĢi, bize
çeliĢir gibi görünmüyor: tam tersine, birbirlerini imâ etmektedirler (Sartre, 2011: 79-80).
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BaĢ dönmesi uçuruma düĢmekten değil de kendini oraya fırlatmaktan
ürktüğüm ölçüde iç daralmasıdır. YaĢamımı ve varlığımı değiĢime uğratma
tehlikesi taĢıdığı sürece korkuya neden olan bir durum, bu konuma özgü
tepkilerime güvenemediğim ölçüde iç daralmasına neden olur. Saldırı
öncesindeki topçu hazırlık ateĢi, bombardımana maruz kalan askerde korkuya
neden olabilir ama iç daralması, onda, bombardımanın, karĢısına çıkaracağı
davranıĢları
öngörmeye
çalıĢtığı
zaman
‗dayanmayı‘
baĢarıp
baĢaramayacağını kendine sorduğunda baĢlayacaktır. Aynı biçimde, savaĢın
baĢında silah altına alınan kiĢi birliğine intikal ettiği zaman bazı durumlarda
ölümden korkabilir; ama, çoğu zaman ‗korkmaktan korkar‘, yani kendi
kendisi karĢısında iç daralması duyar. (Sartre, 2011: 80).
Ġç daralması, insanın soruyu kendisine yöneltmesi ile baĢlamaktadır. Soruyu
yönelttiğimiz an kendiliğinden hiçliği de davet ediyoruz; çünkü bu noktada özgürlük
kendini olanca serbestliği içinde bize açıyor. Bu durum ise düĢünümsel faaliyettir.
Tehlikeli veya hayatı tehdit eden herhangi bir etkenle karĢılaĢıldığında, bunun
kavranıĢı iç daralmaya veya korku duymaya yol açacaktır. Ġç daralmasını, kiĢi
kendisine ―ne yapacağım ben?‖ ya da ―ne yapacağım ben Ģimdi?‖ gibi sorularını
sorduğu esnada yaĢar (Sartre, 2011: 80). ―Bu bağlamda korku ve iç daralması
birbirlerini dıĢlarlar, çünkü korkmak, aĢkın olanın, üzerine düĢünülmeden
kavranması, iç daralması ise kendinin düĢünümsel kavranıĢıdır; biri ötekinin yok
olmasından doğar ve birinden ötekine sürekli bir geçiĢtir‖ (Sartre, 2011: 80).
Bunun haricinde iç daralmasının korku olmadan da tek baĢına kendisini
göstereceği olaylar da vardır. Mesela mühim bir göreve getirilmiĢ birisinin,
baĢarısızlık korkusu duymadan görevi yerine layıkıyla getireceğini düĢünmesi onun
içinin daralmasına neden olur.
Bir uçurum boyunca uzanan dar ve korkuluksuz bir patikada ilerliyorum.
Uçurum kendini bana sakınılması gereken Ģey olarak verir, bir ölüm
tehlikesini temsil etmektedir. Aynı zamanda tümel determinizmden
kaynaklanan ve bu ölüm tehdidini gerçekliğe dönüĢtürebilecek olan bir dizi
neden tasarlarım: bastığım bir taĢtan kayıp boĢluğa düĢebilirim, patikanın
yumuĢak toprak zemini ayaklarımın altında göçebilir. Bu farklı öngörüler
içinden kendi kendime bir Ģey olarak verilirim; bu imkânlar karĢısında
edilginim, bunlar, benim de dünyanın evrensel çekime tabi bir nesnesi olmam
ölçüsünde bana dıĢarıdan gelirler, benim imkânlarım değildirler. Korku iĢte
bu anda ortaya çıkar (Sartre, 2011: 81).
Bu noktada korkuyu iç daralmasından farklı kılan taraf, onun ―dıĢarıdan‖
gelmesi‖ ve ―bendeki bir olanak‖

durumu olmamasıdır. Hâlbuki iç daralması,
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düĢünüm ile meydana gelen bir ―imkân‖dır. Öyleyse insanın korkudan kurtulması
nasıl olacak? Korkunun, ―bendeki bir olanak‖ olabilmesi Ģu Ģarta bağlıdır: Korkuya
tepkim, düĢünümsel bir tarzda olacaktır elbette: ―yoldaki taĢlara ―dikkat edeceğim‖,
patikanın kıyısından olabildiğince uzakta duracağım.‖ Ve böyle davrandığım zaman
dünyanın tehditkâr hâllerinden korunmak için davranıĢlarımı önceden tasarlamıĢ
olurum; bu önceden tasarlanıĢ beni korkudan kurtarmıĢ olacaktır (Sartre, 2011: 81).
Sartre bu bağlamda, insanın kendisi için olanakları meydana çıkarmak için bu
olanaklara angaje oluĢunu ya da bu olanakları bertarâf etmek için olanakları
hiçleyiĢini Ģöyle açıklar:
Eğer o mümkün olanlarla olan münasebetlerim içinde, kendimi sonuçlarını
üreten bir neden gibi kavrayabilseydim, bu durum bende iç daralması
yaratmayacaktı. O durumda benim için mümkün olanlar olarak tanımlanan
sonuç sağlam bir biçimde belirlenmiĢ olacaktı. Ama o zaman da bunlar
mümkün olmaktan çıkacak, sadece baĢa gelecek olan Ģey haline gelecekti.
Dolayısıyla eğer iç daralması ve baĢ dönmesinden kurtulmak isteseydim…
kendimde kesin bir biçimde psikolojik bir determinizm kavramam gerekirdi.
Ne var ki tam da davranıĢlarım yalnızca mümkün olabildikleri için içim
daralır ve bu da demektir ki o durumu uzaklaĢtırmanın gerekçelerini
oluĢtururken, aynı anda bu gerekçelerin yeterince etkili olmadıklarını
kavrarım. Kendi kendimi uçurumdan duyulan dehĢet olarak kavradığım anda,
benim mümkün davranıĢım karĢısında belirleyici olmayan olarak bu dehĢetin,
bilincindeyim… Varlık bilinci bilincin varlığıdır (Sartre, 2011: 82).
Heidegger, hiçliğin deneyimlemesi ile ilgili ―uçurumun dehĢeti‖nden söz eder
(Heidegger, 2009, 49-50). Sartre ise ―uçurumdan duyulan dehĢet‖ durumunu iç
daralması bağlamında açıklar (Sartre, 2011, 82). Ġnsan, iç daralması yaĢayarak
varlığının bilincine varır. Burada aynı zamanda ―bilincin varlığı‖ olarak iç daralması
anında özgürlüğün imkânı söz konusudur. ―Belli bir davranıĢın mümkün olan olarak
oluĢturmak suretiyle ve bu davranıĢ tam da benim için mümkün olduğu için, hiçbir
Ģeyin beni bu davranıĢı yerine getirmeye mecbur edemeyeceğini anlarım... Yine de
ben

orada

geleceğin

içinde

olurum…

Geleceğe

doğru

tüm

gücümle

yönelirim.‖(Sartre, 2011: 82). Sartre, bu zamansallığa bağlı hiçliği ve gelecek
karĢısında hissedilen iç daralmasını Ģu Ģekilde anlatmaya çalıĢır:
…birazdan patikanın dönemecinde olacağım geleceğe doğru bütün gücümle
yönelirim ve bu bağlamda gelecekteki varlığım ile Ģimdiki varlığım arasında
esasen bir münasebet vardır. Ama bu münasebetin bağrına bir hiçlik sızmıĢtır:
ben, olacağım kiĢi değilim. Öncelikle, zaman beni ondan ayırdığı için
değilim. Sonra Ģimdi olduğum Ģey, olacağım Ģeyin temeli olmadığı için
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değilim. Nihayet, hiçbir güncel varolan benim olacağım Ģeyi kesin bir Ģekilde
belirleyemeyeceği için değilim. Yine de, daha Ģimdiden olacağım Ģey
olmamdan ötürü, ben, olacağım kiĢi olmamak kipinde olan kiĢiyim.
DehĢetimin içinden geleceğe doğru taĢınırım ve dehĢet, geleceği bir mümkün
olan olarak oluĢturduğu ölçüde hiçleĢir. Ġç daralması diye adlandıracağımız
Ģey, tastamam, olmamak kipinde kendi kendinin geleceği olmanın bilincidir
(Sartre, 2011: 83).
Özgürlüğü kuran ―hiçlik‖, iç daralması içinde kendisini açığa vurur. Ve
özgürlük beni (moi) yeniden yaratır. Buna da dâima yenilenme denir. ―Kendi
karĢısında özgürlüğün açık tezâhürü olarak iç daralması da, insanın kendi özünden
bir hiçlikle ayrılmıĢ olduğu anlamına gelir.‖ (Sartre, 2011: 86). Sartre, insanın kendi
özünden hiçlik ile ayrıldığını ve olan Ģeylerden de dâima iç daralması ile koptuğunu
dile getirir: ―Nitekim içdaralması bir mümkün olanın benim için mümkün olan olarak
kabul edilmesidir; yani bilincin kendi özünden hiçlik aracılığıyla kopmuĢ olduğunu
ya da gelecekten bizatihi kendi özgürlüğüyle ayrılmıĢ olduğunu fark ettiği anda
içdaralması oluĢur.‖ (Sartre, 2011, 87). Ġç daralmasını anlatmaya Sartre Ģöyle bir
örnekle devam eder: ―…kendime bu saatin, bu günün ya da bu ayın öte yanında
randevu verdiğim‖ zaman orada, yani randevuda kendimi bulamamaktan ya da
buluĢmaya gitmeyi istememekten duyduğum endiĢe iç daralmasıdır (Sartre, 2011:
87-88).
Özgürlüğünün bilincinde olan insan bütün yapıp etmelerinde sorumluluğunu
duyumsar ve bu da onu iç daralmasına sevk eder. Ġnsanın taĢıdığı veya yaĢadığı bu
bulantı, iç daralması insan varlığını eylemden koparmaz; tam tersine onu eylemini
gerçekleĢtirmeye götürür.
Ġnsan kendisi için olanaklı olanları, onları gerçekleĢtirdiği esnâda keşfeder.
Bir insanın olanaklı görülen eylemi, eylemin ona bağlı olduğu ândır ya da insan bir
eylemin içine düĢtüğünde kendini keĢfetmeye baĢlar. ―Gelin görün ki biz her an
dünyaya atılmıĢ ve ona angaje olmuĢ durumdayız. Bunun anlamı, bizim için
mümkün olanları ortaya koymadan önce eyliyor oluĢumuzdur.‖ (Sartre, 2011: 8990). Kendi için varlık, bağlı olduğu bu dünya karĢısında, iç daralması içinde kararını
vererek gerçekleĢtirdiği eylemlerin sorumluluğunu sırtlanır ve âniden kendisini
kendinde varlıklar içerisinde bırakılmıĢ olarak bulur. Sartre, bu dünyaya angaje oluĢu
ve ―ben projesini‖ Ģöyle açıklar:
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Kendini üzerine düĢünülmemiĢ bilincimize açan ve dolaysızın dünyası olarak
adlandıracağımız dünyada, biz, sonradan birtakım giriĢimlerin içine atılmak
üzere önce ortaya çıkmayız. Ama varlığımız dolaysız biçimde bir ―durum
içinde‖dir, yani, birtakım giriĢimlerin içinde belirir ve öncelikle kendini bu
giriĢimlere yansıttığı ölçüde kendini tanır. ġu halde kendimizi gerekliliklerle
dolu bir dünyada, ―gerçekleĢtirilmekte olan‖ projelerin ortasında keĢfederiz.
(Sartre, 2011: 91).
Ġnsan, zaten varoluĢu gereği hep bir durum içerisindedir; yani insan, her an bu
değerler dünyasına bağlıdır. YaĢam içinde oluĢan gereklilikler, beklentiler, önceliği
olan Ģeyler -yani bütün bu sıradan ve gündelikle ilgili olan Ģeyler- anlamlarını, dünya
içinde kiĢinin kendi kendisini seçiĢinde alır ya da bu anlamı kiĢi ilkin tasarılarından
alır. Bu tasarı karĢısında yalnız olan insan iç daralması içinde, özgürlüğünün
bilinciyle bir baĢına karar vermeye yeltenir.
Varlığımı oluĢturan biricik ve ilk projenin karĢısında tek baĢıma ve iç
daralması içinde beliririm, bütün engeller, bütün korkuluklar özgürlüğümün
bilinciyle hiçlenmiĢ bir halde devrilirler: değerleri varlıkta tutanın ben
olduğum olgusuna karĢı baĢvurduğum, baĢvurabileceğim hiçbir değer yoktur;
hiçbir Ģey beni kendi kendime karĢı güvenceye alamaz; olduğum bu hiçlik
tarafından dünyadan ve özümden kopartılmıĢ bir halde, dünyanın ve kendi
özümün anlamını gerçekleĢtirmek zorundayım: buna doğrulanamaz ve
mazeretsiz olarak tek baĢıma ben karar veririm (Sartre, 2011: 91).
Varlığı ―kendinde varlık‖, ―kendi için varlık‖ ve de ―hiçlik‖ mefhumlarıyla
ilintili bir Ģekilde inceleyen Sartre, özgürlük anlayıĢını bu alanlar bağlamında örmeye
çalıĢır. Dâima kendi eylemleriyle benliğini oluĢturacak olan insan, tek baĢınadır ve
kendinden baĢka bir dayanak noktası yoktur ve tam da bu nedenle kararlarını iç
daralması ve bunaltı içinde alıp üstlenmek zorundadır. VaroluĢçuluk bir insancılıktır
isimli konferans metninde iç daralması ve bunaltının, eylemin baĢ Ģartı olduğunu
ifade etmektedir: ―…bizi eylemden ayıran bir perde değildir bunaltı; tersine bizi
eylemle birleĢtiren, harekete götüren bir olaydır, eylemin bir parçasıdır.‖(Sartre,
2009c: 45). Sartre, aynı yazıda bu defa Heidegger‘den ödünç aldığı bırakılmıĢlık (le
délaissement)

kavramını kullanarak insanın yalnızlığına vurgu yapar: ―Tanrı

olmadığı için insan bir baĢına bırakılmıĢtır.‖(Sartre, 2009c: 45). Sartre için bunun
doğuracağı sonuçlar veya yükümlülüklere bakmak önemlidir. Hattâ Sartre, bu
durumun daha iyi anlaĢılması için Dostoyevski‘nin ―Tanrı olmasaydı her Ģey mübah
olurdu!‖ sözünü de iĢin içine katarak Ģöyle devam eder:
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…insan, kendi baĢına bırakılmıĢtır. Ne içinde dayanacak bir destek vardır ne
de dıĢında tutunacak bir dal. Artık hiçbir özür, dayanak bulamayacaktır
yaptıklarına. VaroluĢ özden önce gelince, verilmiĢ bir insandan söz edilemez
elbet; Önceden belirlenmiĢ, donmuĢ bir doğa açıklanamaz çünkü. BaĢka bir
deyiĢle gerekircilik (déterminisme), kadercilik yoktur burada, kiĢi özgürdür,
insan özgürlüktür (Sartre, 2009c: 47).
Ġnsanın genel bir doğası yoktur; insan, dünyaya atılmıĢ ve özgürlüğüne, kendi
olanaklarını yapmaya mahkûm edilmiĢ bir varlıktır (Moeller, 1969: 29). Dünyada
bırakılmıĢ bulunan insanın elinde varoluĢuyla beraber, özgürlüğü vardır. Böylece
insan, iç daralması, bulantı içinde varlığının, özgür oluĢunun bilincine ulaĢır. Bu
nesneler dünyasına atılan insan, seçim ve eylemleriyle kendisinin özünü oluĢturmaya
çalıĢır. (Sartre, 2009c: 47). Bununla birlikte insanın özgürlüğü, belirlenmemiĢliği,
kendi özünü inĢâsı, beraberinde onun varoluĢuna özgü olan ve Sartre‘ın kötü niyet ya
da yanlıĢ inanç olarak kavramsallıĢtırdığı bir olanağını getirir.

3.8.1- Kötü Niyet-YanlıĢ Ġnanç
Ġnsanın kendini kandırması-aldatması Sartre felsefesinde ―kötü niyet/yanlıĢ
inanç‖ olarak adlandırılır ve bu durum, en temelde özgürlüğünü yadsıması anlamına
gelir. Sartre‘a göre hiçlik, özgürlük, iç daralması kötü niyetin yani yanlıĢ inancın
doğmasına olanak tanır (Karakaya, 2004: 117). Ġnsan iç daralmasından kurtulmak
için ya da özgürlüğünü bertaraf etmek için kötü niyete bulaĢır. ―…çoğu zaman
kendimizi kandırmak yoluyla bu dehĢetten kaçarız.‖ (Blackham, 2005: 139). Kötü
niyet/yanlıĢ inanç temelde bir yalan söyleme eylemi değildir; çünkü yalanda
öncelikle bir aldatan ile bir aldatılan vardır; kötü niyette ise gerçeği kendimizden
gizlemeye çalıĢırız. ―Yalan söyleyen kiĢi, gerçeği baĢkalarından gizler, oysa kötü
niyetli kiĢi ise gerçeği kendisinden gizler.‖ (Karakaya, 2004: 117). Kötü niyet dıĢ
dünyadan gelmediğinden bilinçte, bilincin kendisiyle ilgili olarak ortaya çıkmakta ve
bilincin özgürlüğünü ortadan kaldırmaya teĢebbüs etmektedir.
Kötü niyet ile varoluĢçu etiği iliĢkilendiren Sartre‘a göre kiĢinin kendisini
aldatmasının değiĢik yolları vardır: bunlardan birisi, karar vermemek yani
seçimde bulunmamaktır. Ġkincisi, sözde sorumlu bireyin bir takım nesnel
değerlerin kendisine yapılması gereken doğru seçimi göstereceğine
inanmasından meydana gelir. Oysa Sartre, bu değerleri kendimize mal
ettiğimiz, onları kendi seçilmiĢ değerlerimiz durumuna getiremediğimiz
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sürece, onların bize hiçbir yardımı olmayacağını söyler. Ona göre, özgürlüğü
inkâr etmenin üçüncü yolu ise kötü niyettir (Karakaya, 2004: 116).
Sartre, insanların kötü niyetle nasıl bir iliĢki içinde bulunduklarını birkaç
örnek durum üzerinden Ģu Ģekilde açıklamaya çalıĢır: EĢcinsel olan bir insanın
eĢcinselliğini inkâr etmesi, bir garsonun her düĢüncesinde ve her eyleminde kendini
sadece ama sadece bir garson olarak var etmeye çalıĢması ve kendisini bunun dıĢında
baĢka bir meslekî konum içinde görmemesi, bir kadının ya da erkeğin karĢı cins
önünde –karĢısındakinin niyetini bildiği halde- takındığı olası tutumlar tipik birer
kötü niyet ya da yanlıĢ inanç örneği olarak düĢünülebilir.
Sartre‘a

göre,

kötü

niyet/yanlıĢ

inanç,

insanın

oyun

oynamasıdır:

―…bakkalın, terzinin, simsarın oynadıkları bir oyun vardır ve bu oyun aracılığıyla
müĢterilerini bir bakkaldan, bir simsardan, bir terziden baĢka bir Ģey olmadıklarına
inandırmaya çalıĢırlar.‖(Sartre, 2011: 115). Sartre‘a göre insanların birçoğu
kendilerini böyle var ederler. Aynı Ģey garson içinde geçerlidir.
Çabuk, kendinden emin hareketleri var: biraz fazla belirlenmiĢ, biraz fazla
hızlı; müĢterilerin yanına biraz çabuk gidiyor, önlerinde biraz fazla bir
gayretkeĢlikle eğiliyor: sesi ve bakıĢları, müĢterinin sipariĢ vermesini
sağlamak kaygısıyla dolu bir ilgileniĢi yansıtıyor: Ģurada geri dönüyor, ve
yürüme tarzıyla, kolunun ya da elinin Ģöyle hafif bir hareketiyle, boyuna
yeniden kurduğu sürekli bozuk, sürekli oynak bir-denge de tuttuğu tepsisini
bir ipcambazının serinkanlılığıyla taĢırken, bir otomatın (robotun) esneklikten
yoksun sertliğini taklit etmeğe uğraĢıyor... Tüm davranıĢ tarzı bir oyunu
anımsatıyor... Oynuyor, bu arada eğleniyor. Ġyi de kime birĢeyler oynuyor?
Bunu anlamak için onu daha fazla gözle incelemeye gerek yok. Cafe-garsonu
olmayı oynuyor. Bunda ĢaĢırtıcı bir yan yok: Oyun, ne yapacağım arayıp
bulmanın, araĢtırıp saptamanın bir yoludur: çocuk bulgulayıp tanımak bir
tespit tutanağı oluĢturmak için vücuduyla oynar; Cafe-garsonu, somut gerçeğe
dönüĢtürmek için (Biemel, 1984: 11).
Sartre‘ın kötü niyet/yanlıĢ inanç için vermiĢ olduğu örnekler içinde en çarpıcı
olanı herhalde bir erkekle ilk defa randevuya gitmeyi kabul eden bir kadının -erkeğin
niyetini bildiği halde- geri adım atmayıp oyunu devam ettirdiği hikâyedir.
Örneğin, ilk randevusundaki bir kadını alalım. Kendisiyle konuĢmakta olan
adamın onun hakkında beslediği niyetleri çok iyi bilir. Aynı zamanda er, ya
da geç bir karar alması gerekeceğini de bilir. Ama bu kararın aciliyetini
hissetmek istemez…yani o davranıĢın sunduğu zamansal geliĢme imkânlarını
görmek istemez… erkek bir anda elini tutar. Elini erkeğinkinin içinde
bırakmak, flörte kendiliğinden rıza göstermek, angaje olmaktır. Geri çekmek,
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o anı çekici kılan belirsiz ve kararsız uyumu bozmaktır. genç kadın elini
erkeğin elinin içinde bırakır, ama bıraktığının farkına varmaz. Bunun farkında
olmaz, çünkü tesadüf bu ya, tam da o sırada düĢüncelere dalmıĢtır. KonuĢtuğu
erkeği duygusal spekülasyonun doruklarına kadar sürükler, hayattan, kendi
hayatından söz eder, kendini asli görünüĢü altında, bir kiĢi ve bir bilinç olarak
gösterir. Bu arada beden ile ruhun ayrılığı tamamlanmaktadır; eli kıpırtısız bir
Ģekilde partnerinin sıcak elleri arasında dinlenmektedir: ne razı olmuĢtur ne
de direnmektedir — bir Ģey halindedir (Sartre, 2011: 110-111).
Bu kadın kendini aldatmakta ve bedeninin varlığını iyice duyarak ona bir
nesne muamelesinde bulunmaktadır:
Kadın bedeninin [vücudunun] varlığını iyice doğrudan duyarak —hatta
bundan rahatsız olacak kadar— kendikendini kendi vücudu olmayarak
gerçekleĢtirir ve vücuduna, bulunduğu yükseklikten —baĢına olaylar
gelebilecek, ama [vücudunun] tüm olanakları, [vücudunun] dıĢında
bulunduğundan, olayları ne yaratabilecek ne de ondan kaçınabilecek edilgen
bir nesne gibi tepeden bakar (Biemel, 1984: 82).

Kadın kendini kendinde varlığa dönüĢtürmekte ve bir bakıma kendi için
varlık konumunu terk etmekte ve böylece kendisini, bir eĢya, obje veya nesne
kılmaktadır. Bu durum da özgürlüğün yitiriliĢi ve sorumluluktan kaçıĢ anlamlarına
gelir. Tek kelimeyle bu kadın kötü niyet/yanlıĢ inanç sergileyerek var olmaya çalıĢır.
Sartre, kötü niyeti, düzenbazlık ve tutarsızlık olarak da yorumlar; kötü niyet
özgürlüğü, onun anlamını, önemini ve ağırlığını saklamaya çalıĢıldığı için bir tür
düzenbazlıktır aslında. Sartre‘a göre, eğer benden önce de değerlerin olduğunu kabul
edersem yine kötü niyet sergilemiĢ olurum. Bu değerleri istemek ya da onların bana
zorla kabul ettirildiğini söylemek kötü niyettir; çünkü bu bir çeliĢkidir (Sartre, 2009:
69).
Ġnsanlar, benimsedikleri Ģeyleri tepki almamak için çoğu zaman gizleyerek
meĢrulaĢtırırlar; ama gene de aklın kabûl etmediği fakat hislerin Ģiddetli isteklerinden
dolayı engel oluĢturulmayan kimi arzulara maruz kalırlar ve bu nedenle gerçekten
yapmak istemedikleri Ģeyleri yapar ya da düĢünmek istemedikleri Ģeyleri düĢünür
hâle gelirler; iĢte bu karĢılaĢılan durumları Sartre kötü niyet/yanlış inanç olarak
adlandırır. Ġnsana özgürlüğün sorumluluğu ağır geldiğinde, kimi gerekçelere ya da
mazeretlere ihtiyaç duyabilir ve bunlara sığınan insan –determinizme inanma
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düĢüncesine de sığınarak- iç daralmasından kaçabilir (Sartre, 2011: 96). Bu kaçıĢta
insan kendisini baĢkası veya bir Ģey gibi dıĢardan kavramaya çalıĢarak iç
daralmasından kurtulmayı hedefler (Sartre, 2011: 96). Sartre‘a göre iç daralmasından
kurtuluĢ yoktur; çünkü ―özgürlüğümüzün asıl ―dolaysız verisi‖ içdaralmasıdır.‖ Hattâ
―içdaralması biziz‖ ve onu ortadan kaldırmak mümkün değildir (Sartre, 2011: 96).
―…Ġçdaralmasından kaçmak içdaralmasının bilincine varmanın bir kipinden baĢka
bir Ģey değildir. Dolayısıyla içdaralması tam anlamıyla ne maskelenebilir ne de
ondan kaçılabilir.‖ (Sartre, 2011: 97).
3.9- Öteki Ve Kamusal Alan
Kendisi için varlığın en önemli yanı özgür oluĢudur. Bununla birlikte öteki
varlıkların varlığı, kendisi için varlığa bir engel ya da tehdit durumundadır. ―Bir
paranoya hastasının evreninde olduğu gibi, dıĢımdaki her Ģey bana yöneltilmiĢ bir
tehdittir.‖(Mounier, 2007: 81). Özgürlük, kiĢinin hem kendisi ile hem de ötekilerle
olan iliĢkisi dolayımıyla açığa çıktığı için öteki kavramı özgürlüğün anlaĢılmasında
önem ârz eder. Sartre‘a göre kiĢinin kendini tanımasının ya da varoluĢuyla ilgili bir
farkındalığa varabilmesinin yolu, iliĢkide olduğu baĢkası tarafından nasıl
görüldüğünün, tanımlandığının ve konumlandırıldığının bilgisine sâhip olmasıdır:
Kendi-kendini-tanıma‘m, ille de ötekinin varlığını gerektirdiği savıdır bu.
Neden gerektiririm onun varlığını? Çünkü kendimi tanımam için kendime
nesneleĢmem gerek de ondan. Buysa, ancak ötekinin varlığıyla mümkün. Ben
kendim için ancak özne olabilirim, ama kendim için nesne olabilmem, kendi
görüntümü kendi üzerime geri fırlatıp atan ötekinin varlığıyla mümkündür
ancak; çünkü gerek onun gerekse yargıları için nesneden baĢka birĢey değilim
(Biemel, 1984: 57).
Sartre felsefesinde özgürlük düĢüncesi genel olarak iki dönem içerisinde
değerlendirilir. Mutlak özgürlüğün hâkim olduğu ilk dönem; bu dönem Bulantı,
Özgürlük Yolları, Varlık ve Hiçlik adlı eserler çerçevesinde form kazanmıĢtır.
Marksist bağlamlı özgürlüğün geliĢim gösterdiği ikinci dönem ise Diyalektik Aklın
Eleştirisi adlı eserle özdeĢleĢmiĢtir. Ġlk dönemde Sartre bireyin mutlak özgürlüğünü
savunurken; ikinci dönemde daha çok özgürlüğün toplumsal ve tarihsel boyutu
üzerinde durmuĢtur. Dolayısıyla özgürlüğün tarihsel boyutu içinde sınıfsallıkla
bağlantılı olarak ötekinin konumu sorunu Sartre‘ın düĢüncesinin bu geç döneminde
daha farklı bir Ģekilde ele alınmıĢtır; fakat Varlık ve Hiçlik metninin de içinde olduğu
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erken dönem açısından ötekinin varlığı daha çok olumsuz içerimleri dolayısıyla ön
plana çıkar.
Sartre‘a göre insanın özgürlüğe sahip olması, özgürlük içinde bulunması güç,
yorucu ve zor bir iĢ olduğundan insanlar özgürlükten kaçarlar ve eylemlerle
seçimlerin özgürlüğün sonucu olduğunu kabul etmeyip seçimin nedenlerini dıĢardaki
koĢulların varlığına bağlamaya eğilim gösterirler. Böylelikle sorumluluktan kaçmayı
da meĢrû bir temele oturtmayı alıĢkanlık hâline getirmiĢ olurlar. Böylece kiĢi öteki
üzerinden kendini, yaĢamını ve en temelde de özgürlüğünü yadsımıĢ olur:
―Eylemlerinin yorumunu baĢkasına yaptıran, eylemlerinin anlamlarını bulup
çıkarmayı baĢkasına bırakan ya da onlara bulup çıkarttıran, yalnızca eylemi inkâr
etmekle

kalmaz,

kendi

yaĢamını

da

inkâr

eder,

çünkü

onun

yaĢamı

eylemleridir.‖(Biemel, 1984: 41). Özgürlük; kiĢinin, yaĢamını ötekilerin istek ve
değerlendirmesine göre Ģekillendirmesi olmayıp tam tersine yaĢama doğru kendi
istekleri doğrultusunda bir atılım gösterme erkidir. Bu, insan yaĢamı açısından en
önemli Ģeydir; çünkü Sartre‘a göre insan, varoluĢunu sahih olmayan bir yaĢama
sürükleyebilmekte ve dolayısıyla kendisine ve varoluĢuna ihânet etmektedir. Bu
durumun geliĢimini Heidegger‘in kavramsallaĢtırarak

Onlar dediği kiĢinin

varoluĢunu etkileyen kamusal alan üzerinden anlamak olanaklıdır.
Sahih olmayan varoluĢun insanı, Onlar’ın dünyasında ya da kiĢidıĢı bir
dünyada yaĢar:...‘Onlar‘ içinde ortadan kaybolur… Kendini nesnelere göre
biçimleye biçimleye sonunda sahih olmayan varlık da, bu nesneler arasında
bir nesne olup çıkar. Bu durumun anlatımı, her var olanın kendisi hakkında
yapılan yüzeysel bir konuĢmaya indirgendiği gündelik gevezeliktir. Ortak var
oluĢ ortak gevezeliğe götürür. Ġnsanın kendisi ile dünya ve insanlar arasında
her türlü gerçek iliĢkiden kopmuĢ, kökenden sökülmüĢ bir varoluĢu yaĢama
tarzıdır bu. (Mounier, 2007: 103).
Kendi için varlık, ötekilerle iliĢkisinde sürekli bir nesnelleĢme ve kendinden
yabancılaĢmayla karĢı karĢıyadır ve bunun tehlikesini yaĢamaktadır (Mounier, 2007:
121).
Parkta ansızın baĢka bir insan belirir. BaĢlangıçta onu da verilmiĢ nesneler
içinde bir nesne olarak alırım. Nesneler için geliĢtirdiğim ve böylelikle çevredünyamı kurduğum mevcut iliĢkilerin arasına «nesne-öteki-insan» iliĢkisi
giriverir. Çok geçmeden, bu yeni nesnenin ötekilerden farklı olduğunu kabul
etmeden edemem. Neden? Neye dayanarak? Çünkü bu yeni nesne, nesneler
arasında saptadığım uzaklık iliĢkilerine kendisini de katmama elveriĢli
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değildir; çünkü kendisi de katlanmıĢ uzaklıkları açan, uzaklıklar geliĢtiren bir
nesnedir. Nesneler uzaklıklarla saptanırlar; insansa uzaklıksızdır; o kendisi,
uzaklıklar geliĢtiren; nesneler arasında uzaklık iliĢkileri kuran varlıktır
(Biemel, 1984: 50-51).
Sartre kamusal alandaki onlar ya da biz varlığından bahsederken Heidegger‘le
benzer düĢünmekle birlikte bazı noktalarda da ondan ayrılmaktadır. Heidegger için
öteki ile iliĢki Mitsein (birlikte varlık) çerçevesinde olurken Sartre‘da bu durum bir
çatıĢma hali içerisinde olmaktadır. Birlikte varlık (Mitsein) derken Heidegger‘den
farklı olarak iki farklı kategoriden bahseder Sartre: ilkin bizim ötekinin bakıĢı
aracılığıyla, bakıĢla iliĢkisinde bilincimizin almıĢ olduğu ikincil değiĢki, ki bunu
Sartre biz olmaklığa iliĢkin bizim nesneleĢtirildiğimiz bir durum olarak tanımlar ve
öte yandan da kendimizin ötekiyle iĢbirliği içindeyken kendimize iliĢkin
tasarımımızı, kavrayıĢımızı ifâde eden ve bilincimizin birliktelikteki-öznelliğine
iliĢkin birincil değiĢkisi. Öteki ile yaĢanan bu durumu Sartre bakış olgusu ile
açıklamaya çalıĢır ve bu bakıĢın öteki ile olan çatıĢmayı göstermektedir. Çünkü öteki
bakıĢıyla beni nesnelleĢtirmekte, beni savunmasız bırakmaktadır (Karakaya, 2004:
128).
Öteki, bana doğrulttuğu bakışıyla hem benim özne olduğumu bana hatırlatır,
hem de özgürlüğümün ötekinin oluĢuyla bozulduğunu, sınırlandığını bana gösterir.
BakıĢ, insanın nesneler dünyasında karĢı karĢıya kaldığı, kaçınılamaz bir durumdur.
BakıĢ, görülmenin bilincinde olma özelliği taĢıdığından ötürü, gündelik yaĢamda
insanlar sürekli bakılmıĢ olmanın etkisi altındadırlar. BakıĢ, her yerdedir; açık bir ev
penceresinde, kapı deliğinde, uzağımızda çalıların ardında bir seste, sokakta tek
baĢına yürürken bizde izlenmiĢ olduğumuz hissini uyandıran ayak seslerinde vb.
bakıĢ, bakan tarafından değil de, bakılan tarafından değerlendirilir. Bakılan, bakıĢın
odağında savunmasızlığa düĢer ve bu durumdan da baĢta utanma olmak üzere
birtakım duygular ortaya çıkar. Ötekinin bakıĢıyla kiĢi istilaya uğradığını hisseder ve
özgürlüğü tehlikeye düĢer: ―…aniden koridorda yürüyen ayak sesleri duydum: bana
bakıyorlar. Bu ne demektir? Bunun anlamı, kendi varlığım içinde aniden
yakalanmam ve yapılarımda özsel değiĢmelerin ortaya çıkmasıdır.‖ (Sartre, 2011:
352). Anahtar deliğinden bakılan kiĢi, gözetlendiğinin farkına vardığında, aniden
kendinin varlıksal yanının bilincine varır. Sartre‘a göre, bu utanma duygusu bir nesne
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olduğumuzun değil; ama bir nesne olma duygusu içinde olduğumuzun bir
göstergesidir.
BaĢkasının bakıĢını ve bu bakıĢın ucundaki kendimi bana açık eden, bakılan
durumunu bana bildiren değil de yaşatan, Ģey, utançtır ya da övünçtür. Oysa
utanç, kendi'den utançtır, benim, düpedüz-baĢkasının baktığı ve yargıladığı
nesne olmamın tanınmasıdır. Ben ancak verili nesne haline gelmek üzere
benden kurtularak kendi özgürlüğümden utanabilirim (Sartre, 2011: 353).
BakıĢ beni nesnelleĢtirir. Ben kendimi, öteki tarafından aĢağılanıp, alçaltılmıĢ
bir vaziyette, utanç içinde fark ederim. ―Bu feda ediliĢ, utangaçlık gibi duygularla
açığa çıkarılır.‖(Magill, 1971: 97). Bundan dolayı ötekinin beni nesnelleĢtirmesi
özgürlüğümün öteki tarafından dâima kaçınılmaz bir tehdit altında olduğumu
gösterir. ―Benim ilk düĢüĢüm, baĢkasının varoluĢudur.‖ (Mounier, 2007: 125).
Benim özgürlüğüm benim için ne kadar önem arz ediyorsa; ötekinin özgürlüğü de
öteki için aynı anlama gelir. Dolayısıyla bilinçler arasındaki iliĢkinin özü çatıĢmadır.
Bu, ötekinin bir nesneye dönüĢtürülmesi; ama aynı zamanda kiĢinin kendisinin de
nesneleĢmesi olayıdır (Copleston, 2010: 31). Ötekinin beni nesneleĢtirmesi, benim
özgürlüğüme göz dikmesi anlamı taĢır. Öteki, benim üzerimde egemenlik kurar;
dolayısıyla öteki, bana hem nesne hem de özgürlük olarak sâhip olur. Bu durumda
diyebiliriz ki: ―Cehennem baĢkalarıdır.‖ (Sartre, 1965, 50) Öteki tarafından, dünyaya
düĢer ve tüm varlığımla savunmamız kalırım:
Beni bir kez yakaladı mı, artık kurtuluĢ umudum diye bir Ģey yoktur. Artık
kendini yapan ve tasarlayan bir özgürlük değilimdir. Kendimden kaçan
değerlendirmelere teslim edilmiĢ durumda kölelik tehlikesiyle karĢı
karĢıyayımdır. Saldırı anında, kaçınılmaz biçimde, olduğum Ģey olurum.
BaĢkasının varlığı tam bağrıma iĢler ve böylelikle de olduğum Ģeyin gizini ele
geçirir. Bir bakıĢ üzerime konar konmaz, beni saran sıkıntı anlaĢılır
olmaktadır. (Mounier, 2007: 126).
Sartre, Bulantı adlı eserinde Roquentin üzerinden ötekilerin yaĢamlarını
değerlendirmeye alır ve bu insanların, kendi varlıklarından bîhaber olduklarını,
öylece yaĢamlarını sürdürdüklerini belirtir. Bu, bir bakıma burjuva sınıfına iliĢkin
yapılan bir vurgudur. Bu insanlar devlet ve aile kurumları ile kuĢatılmıĢ
durumdadırlar. Roquentin, ötekilerin yaĢadığı bu yaĢamı sahtelik olarak ifâde eder.
(Murdoch, 1981: 16-17). Ötekiler, bu sahte yaĢamı yaĢamalarından dolayı özgür
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değillerdir. Roquentin, ötekilerin varlıklarından uzak durmak, kaçmak ister; ama
baĢarılı olamaz.
Kendimi baĢkalarından kurtarmak istediğim sırada, baĢkaları da kendini
benden kurtarmaya çalıĢmaktadır. BaĢkalarını kendime bağlı kılmak
istediğim sırada, baĢkaları da beni kendine bağlamaya çalıĢmakta. Burada bir
çatıĢma baĢlıyor. BaĢkaları için varolmanın anlamı çatıĢmadır. (Akarsu,
1987: 231).
Ötekinden kaçamaz oluĢum, yani onunla bir iliĢki zorunluluğum beni
ötekilerle karĢılaĢmaya ve onlarla beraber yaĢamaya itmektedir; çünkü bu insanlar
benimle elimde olmadan bir varlığı olan; benim dünyamın içine giren düĢmanlardır.
(Akarsu, 1987: 231). Bu düĢmanlar sonuç olarak bir Ģekilde benim özgürlüğümü
bozabilmektedir. Her ne kadar öteki, benim düĢmanım da olsa ben ötekine
mecburumdur; çünkü insan bir yanıyla kamusal alana âit bir varlıktır; bu alan
içerisinde dünyaya gelmiĢ ve yaĢamını sürdürmektedir. “Benim günahım, ötekinin
varoluşudur.”(Biemel, 1984: 55).
Ġnsan öteki insanlara muhtaçtır; yaĢamı, ötekilerle birlikte olduğu bir alanda
geçer. Yoksa önce tek baĢına varolmuĢ, sonradan öteki insanlarla karĢılaĢmıĢ
değildir; daha baĢlangıçtan itibaren öteki insanların da varolduğu bir ortamda
yaĢar. Ötekilerden tamamen yalıtılmıĢ, tekbaĢına bir insan varoluĢu
düĢünebilmek için, çok yapay bir soyutlama gerçekleĢtirmek zorunda kalırız.
Ġnsanın, yalnızca baĢkaları ile birlikte varolabileceği olgusu, bu beraberliğin
yapısal uğraklarını, özelliklerini saptama görevimizi ertelemeyeceği gibi, bu
beraberlikte, nelerin olup bittiğini, bu beraberliklerin hangi olanakları
içerdiklerini gösterme zorunluğumuzu da arttırmaktadır (Biemel, 1984: 49).
Sartre, kamusal alanda yaĢadığımız iliĢkilerin negatif yönlerini söylemesine
rağmen, bazı iliĢkilerin çatıĢma içermediğini belirtir. Buna örnek topluluk halinde
deneyimlediğimiz iliĢkiler gösterilebilir. Bu topluluk iliĢkileri ise bizi ortaya
çıkarmaktadır. Ġnsan genellikle kendisini ötekilerle bir topluluk içerisinde bulur.
Mesela metroyu beraber bekleyen insanlar olarak veyahut tiyatroda oyunu beraber
izleyen insanlar olarak. Sartre‘a göre biz deneyimi gerçekten var olan bir olgu
olmasına rağmen, ötekilerine dair bilincimizin temeli değildir ve biz, insan
gerçekliğinin ontolojik bir yapısı olarak anlaĢılmaz (Sartre, 2011: 528). Çünkü kendi
için varlığın ötekiler içindeki varoluĢu olumsal bir olgudur. Buradan hareketle biz
deneyiminin de kendi içinde birbirinden kökensel olarak iki farklı Ģekli vardır.
Nesne-biz ve özne-biz iliĢkileridir. Nesne-biz deneyiminde herkes kendini nesne
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olarak duyumsar. Ġki kiĢi arasındaki iliĢkide çatıĢma vardır. Biri nesne, diğeri özne
olarak var olur. Fakat bu ikili iliĢkiye bir üçüncünün eklenmesi ile biz iliĢkisi,
deneyimi vuku bulur. Biz deneyimi, sadece üçüncü kiĢinin dolayımı aracılığıyla
gerçekleĢen bir iliĢkidir. Mesela öteki bana baktığında, kendimi yabancılaĢmıĢ
bulurum; Bu deneyime üçüncü kiĢi dâhil olur ve üçüncü kiĢi de bana
yabancılaĢtırmayı hissettirir ve bu iliĢki de ikisini özne-onlar olarak duyumsarım.
Ġkinci ve üçüncü kiĢi öznelliklerini kazanabilmek adına bana bakarlar ve beni
nesnelleĢtirebilirler. Bundan dolayı nesne-biz bilincini belirleyen, özne olarak
üçüncünün varlığıdır. Sartre‘a göre nesne-biz iliĢkisi gerçek bir olgudur. Nesne-biz,
somut bir dayanıĢma vesilesiyle ortaya çıkar. Aynı nesne üzerinde çalıĢan iĢçiler
nesne-biz iliĢkisinin deneyimine örnek olarak gösterilebilir. ĠĢ ortamında her bir iĢçi,
kendisinden önceki iĢçinin yaptığı iĢi ileri taĢırken, sonraki iĢçi ise baĢka bir iĢi
oluĢturur; neticede her iĢçi kendini, gerçekleĢtirilecek maddi nesne üzerinde biz‘i
açığa çıkarır. Bu iĢ ortamında görev dağılımından dolayı her iĢçi farklı bir
fonksiyona sahip olduğu için burada bir topluluk meydana gelir. Bu topluluk; nesnebiz iliĢkisi, deneyimi içinde sınıf bilinci ve kolektif bir durum üzerinden biz‘i
oluĢturur (Sartre, 2011: 534).
Üçüncü kiĢi, ezilenlerin kendi acılarını, sefaletlerini, toplumsal hallerinin
olgusallığını kolektif bir Ģekilde duyumsar. Ezilen sınıf, üçüncü kiĢi vasıtasıyla
kendini yoksul, periĢan, acı içinde kavrar. EĢ deyiĢle ezilen sınıf; ezilmiĢ durumunu
ezen sınıfın ondan edindiği bilgide öğrenir ve ezilen kiĢi de sınıf bilincinin meydana
gelmesi de nesne-bizi utanç içinde üstlenmesiyle olur (Sartre, 2011: 536). Üçüncü
kiĢinin özgür aĢkınlığıyla nesne-biz olmaklığa tepki gösteren ezilen sınıf, kendi
özgürlük ve aĢkınlığını göstermek adına sınıf bilincine ulaĢarak özne-biz durumuna
ulaĢır. Bu defa ezilen sınıf, ezen sınıfa bakıĢ atarak onları nesne-biz durumuna
dönüĢtürür. Diyebiliriz ki her topluluk kendini üçüncü kiĢinin bakıĢında biz olarak
algılar.
Özne-biz topluluğunda birbirinden farklı her birey, farklı amaçlara sahiptir.
Fakat birey ortak bir amacı sürdürmek adına özne-bize katılıp kendini onlarla
birleĢmiĢ algılar. Sartre‘a göre, birey bu ortak amaç veya herkes için kalıplaĢmıĢ
projesine tabi olursa bireyselliğin yitiriliĢi söz konusu olur. Bundan ötürü toplumda
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yaĢayan insanlar, ötekilerle paylaĢtığımız belli amaçlara ulaĢmak adına; sabit talimat,
iĢaretler, üretilmiĢ nesneleri kullandığımız vakit kolektif öznelliği deneyimlemiĢ
oluruz. Sartre, bu durumdaki özne-biz deneyimine ontolojik değil psikolojik deneyim
olarak bakar (Sartre, 2011: 539). Özne-biz, tam bir birlik oluĢturmaz; bu deneyim
sadece ortak bir amaç doğrultusunda hareket etmek anlamına gelir. Örneğin aynı
takımda oynayan oyuncular gibi; özne-biz deneyimde kiĢisel amaç, kiĢisel istekler
kolektif amaç veya kolektif isteğin gerisinde kalır, diyebiliriz ki birey özne-biz
deneyiminde kendisini farksızlaĢan varlık olarak duyumsar. Bundan dolayı özne-biz
iliĢkisi öznel ve psikolojik bir olay olmasına rağmen somut ontolojik iliĢki temelinde
meydana gelmez. Sartre‘a göre özne-biz deneyimini yaĢamak için önce ötekilerin
varoluĢu kabul edilmek zorundadır; haliyle Sartre, bu deneyimi ilk deneyim olarak
kabul etmeyerek Heidegger‘in (birlikte varlık) mitsein düĢüncesine katılmaz (Sartre,
2011,541). BaĢka bir söylemle söyleyecek olursak özne-biz deneyimi ötekilerin
kökensel deneyimine dayanmakla beraber, öznel ve ikincil bir deneyimdir.
Konuyu toparlayacak olursak biz‘in (nesne-biz ve özne-biz) oluĢması için
üçüncü kiĢiye bir Ģekilde ihtiyaç vardır ve üçüncü kiĢiye bağımlılığımız vardır. Bu
doğrultuda Sartre, nesne-biz deneyiminin ötekinin kökensel deneyimi olarak gerçek
bir varoluĢa sahip olduğunu; özne-biz deneyiminin ise ekonomik çerçevede
açıklanmıĢ bir toplum içinde öznel bir insan tarafından gerçekleĢtirilmiĢ psikolojik
bir deneyim olduğunu ifade eder. EĢ deyiĢle nesne-biz, baĢkası-için varlıkla yani
üçüncü kiĢiyle ilintilidir; özne-biz de ötekinin varoluĢunun bizde ortaya çıkmasıdır.
Bu sebeple diyebiliriz ki: ―insan-gerçekliğinin Ģu ikilemden çıkmaya çalıĢması
beyhudedir: baĢkasını aĢmak ya da kendini onun tarafından aĢılmaya bırakmak.
Bilinçler arasındaki münasebetlerin özü Mitsein değildir, çatıĢmadır.‖ (Sartre, 2011:
545). Sartre biz olgusunu genel olarak varsayar lakin birlikte olmaklığın deneyimini
psikolojik bir deneyim olarak kabul eder. Sartre‘ın böyle düĢünmesinin nedeni ise
bireyin özgürlüğünü silikleĢtirmek istememesinden kaynaklanır; çünkü birinci
dönem Sartre varoluĢçuluğunun özgürlük anlayıĢı birey esaslı mutlak özgürlük
formatındadır.
Dolayısıyla tüm bu söylenenler bağlamında, birlikte yaĢamanın, kamusal
alanda ötekiyle beraber olmanın açığa çıkardığı kimi durumların Sartre felsefesinde
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nasıl anlaĢıldığına kısaca bakmak benin, varoluĢun özünü inĢâ ediĢ sürecini anlamak
açısından önem taĢımaktadır.
3.9.1- KarĢılaĢmanın Birincil ve Ġkincil Kipleri
Ġnsanın zaman ve mekânda yaĢamak zorunda oluĢu onu kamusal alanın
içerisinde yani ötekilerle beraber yaĢama, onlarla aynı ortamı paylaĢma durumunda
bırakmıĢtır. Ve Sartre, benim kendimi tanımam için kendimi nesneleĢtirmem gerek.
Bununda ancak ötekinin varlığıyla olanaklı olduğunu ifade eder (Biemel, 1984: 57).
Bunun yanında benim için öteki ne kadar gerekli ise keza ben de onun için o kadar
gerekli bir varlığım. Çünkü böyle karĢılıklı bir iliĢki ancak kamusal alanı, birlikte
yaĢamı ortaya çıkarabilmektedir. Tabi birlikte yaĢam sürme durumundan yani öteki
ile karĢılaĢma ve temasta bulunma adına iki tip iliĢki boyutu açığa çıkmıĢtır. BaĢka
bir deyiĢle bu karĢılaĢmadan birincil ve ikincil kipler meydana gelmiĢtir.
Birincil kip de öznenin ilk olarak öteki ile karĢılaĢması onu nesneye
dönüĢtürme ve kendini var etme mücadelesi olarak gerçekleĢir. Tabi kiĢi bunu
yaparken de bir tehlike de olduğunu bilir ama bunu yine de yapmak ister. Çünkü
insan kamusal alan ve onun doğurduğu bu kip sayesinde ancak bilinçli oluĢ ve
özgürlüğünü idrak edebilmektedir. Özgürlüğünün ne meret bir Ģey olduğunu fark
edebilmektedir. Ġnsan öteki ile iliĢkisinde beliren bu birincil kip ötekinin de bir
bilince sahip oluĢu gerekliliğinden doğmuĢtur. Öteki genel olarak Sartre‘a göre bir
kendinde varlık değildir; o bir kendi için varlıktır. BaĢka bir deyiĢle söyleyecek
olursak ötekini bu kadar önemli kılan ise benim gibi bir bilince, özgürlüğe sahip
olması ve bunu bana kullanma olanağını elinde bulundurmasında yatmaktadır.
Birincil kipte kiĢi öteki ile karĢılamasında onu kendinde varlığa düĢürmek ve
karĢısında özgür oluĢunu ispatlamaya çalıĢır. Bunu yaparken de aşk, dil ve mazohizm
gibi olgulardan yararlanır. Örneğin insan bir masayı sevmesi ile bir ötekine
duygulanması bambaĢka Ģeylerdir. Masaya ne kadar duygulansam da bana hiçbir
Ģekilde karĢılık veremeyecek ama öteki yani baĢkası-için varlık bana olumlu veya
olumsuz yanıt verebilme yetisine her zaman sahiptir. Bundan dolayı kamusal alan
bana bu ve buna benzer olgular sunduğu için özgürlüğün anlaĢılması için gerekli
alanlardır.
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Ġkinci kipte iliĢki ise kiĢinin ötekine göre kendini değerlendirmesi söz
konusudur. Örneğin kayıtsızlık olgusunda kiĢi kendinde varlığın kayıtsız oluĢuna
bakarak kendinin kendinde varlık olmadığını, hiçlikle dolu olduğunu ve özgür
olduğunu anlamaktadır; sadizm olgusunda ise kiĢi öteki olan varlıktan gördüğü
muamele ile kendini nesnelleĢtirilmeye izin vererek özgürlüğünü hisseder. Buradan
hareketle diyebiliriz ki birincil ve ikincil durumları kiĢinin, baĢkası-için varlık olan
yani öteki varlıkla karĢılıklı özgürlük ispatı, onaması, özgürlüğün kabul ettirilmesi
olayı ya da olaylarıdır.
3.9.1.1- AĢk Ve Sorumluluk/ Özgürlük
Öteki ile giriĢilen en önemli iliĢkimiz ya da bağlantımız aĢk ya da sevgi
olgusudur. Bu olgu, ötekini ya özne ya da bir nesne olarak kabûl ederek giriĢilen bir
iliĢkidir. Bununla birlikte ötekiyle kurulan iliĢkide öznelerin birbirlerinin nesnesi
olmaktan kaçınarak soğurmaya çalıĢtığı bir durum söz konusudur; baĢka bir ifâdeyle
sevgi, ötekiyle iliĢki kurma ve nesnelleĢme tehlikesi olan bir olgudur. Sartre‘a göre
bu iletiĢim durumu satranç oyununa benzemektedir. Çünkü sevgi her defasında bir
çeliĢki içinde barındırır (Karakaya, 2004: 135).
AĢkta âĢık olunanın nesnesi haline gelerek öznenin kendini tamamen
sevilenin gözünden değerli ve istenilen kılmaya çalıĢtığı bir durum söz konusudur;
çünkü aĢkta, sevilenin bakıĢı beni biricik bir merkeze ya da her Ģeyin anlam ve
değere kavuĢtuğu bir temele koyar. AĢk bu yönüyle sevilenin nesneleĢmesi ve benin
özgürlüğünün ifĢa olması anlamına gelir. Sevilen kiĢi eninde sonunda bir nesne, obje
konumuna düĢmektedir.
Sevgide asimile etmek istediğim ya da özgürlük olarak sahip olmak istediğim
Ģey ötekinin özgürlüğüdür; çünkü ötekinin benden ayıran ve dıĢ görünüĢümü
ötekine göstererek beni oluĢturan Ģey ötekinin özgürlüğüdür. Severek,
sevdiğim kiĢinin bir nesne olarak yalnızca beni seçmesini ve bu yolla öteki
için varoluĢumun kökeni olmayı talep ederim. (Blackham, 2005: 124).
Sartre, ―ÂĢık neden sevilmek ister?‖ sorusuna Ģu cevâbı verir: Bir özgürlük
baĢka bir özgürlük tarafından tanınmayı tâlep eder; bunu yaparken de baĢka bir
özgürlüğün kendi özgürlüğü karĢısında durmamasını ister:
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Bir özgürlük tarafından sevilmek ister; ama bu özgürlüğün özgürlük olarak
artık özgür olmamasını talep eder. Hem baĢkasının özgürlüğünün
kendiliğinden aĢk hâline gelmeye karar vermesini, hem de bu özgürlüğün
kendi kendisi tarafından tutsak edilmesini ister (Sartre, 2011: 474).
Sartre‘a göre, sevgiyi bir mülkiyet benzerliği yaparak târif etmek doğru
değildir. Seven, sevilenin özgürlüğüne göz dikmiĢtir ve bu durum baĢkasını nesne
haline getirmeden mutlak özgürlük olamaz:
Sevgiyi bir mülkiyet benzerliği ile izah etmek doğru olamaz. Sevgi kendine
has bir mal edinme nev‘idir. Seven, sevilenin sevgisini kendinin ve onun
hürriyetini tahrip etmeden kendine mal edinmek ister. Fakat bu sevgi bağı en
sonunda sökülür. Çünkü bir kimseyi bir baĢka kimsenin hürriyeti uğruna
materyal gibi yapmadan mutlak bir hürriyetten bahsetmek, imkânsızdır.
Seven her zaman bir obje, varlık haline getirilme tehlikesi içindedir (Magill,
1971: 98).
AĢk, özünde kiĢinin kendini sevdirme tasarısıdır. Bu iki taraflı bir oyundur.
Buradan da anlaĢılacağı üzere bu durum, kiĢilerin karĢılıklı özgürleĢme çabalarına
iliĢkindir; dolayısıyla aĢkta karĢı tarafın öznelliğinin farkında olarak eyleme geçme
söz konusudur. Bu karĢılıklı iliĢki Sartre‘a göre bizlere aĢkın üç tahrip edici yönünü
gösterir:
AĢkın üç yönlü tahrip imkânını tanımlamıĢ oluyoruz: en baĢta, özü gereği bir
aldatmaca ve bir sonsuza göndermedir, çünkü sevmek beni sevmelerim
istemek, dolayısıyla da baĢkasının kendisini sevmemi istemesini istemektir.
Ve bu aldatmacanın preontolojik bir kavranıĢı bizatihi aĢk atılımın içinde
verilidir: âĢığın devamlı bir tatminsizlik içinde olması buradan gelir. Bu
tatminsizlik, sıklıkla söylenegeldiği gibi, sevilen varlığın vefasızlığından
değil, aĢk görüsünün temel-görü olarak erimdıĢı bir ideal olmasının örtük bir
biçimde kavranmasından kaynaklanır. Ne kadar çok sevilirsem, varlığımı da o
ölçüde yitirir, kendi sorumluluklarımla, kendi olma kudretimle [mon pouvoir
etre] o ölçüde baĢbaĢa kalırım. Ġkinci olarak, baĢkasının uyanması her zaman
mümkündür, onun karĢısında her an bir nesne olarak belirebilirim: âĢığın
devamlı güvensizliği de buradan kaynaklanır. Üçüncü olarak, aĢk baĢkaları
tarafından durmadan göreceleĢtirilen bir mutlaktır. AĢkın mutlak atıf ekseni
olma vasfını koruması için dünyada sevgiliyle yalnız olmak gerekirdi. ÂĢığın
devamlı utancı da (ya da öğüncü — bu da, burada aynı kapıya çıkar) buradan
gelir (Sartre, 2011: 485).
AĢk, alıntıda görüldüğü üzere ikili iliĢkilerde farklı yönlerde kendini
göstermektedir. Tabi karĢılaĢmanın meydana gelmesi ve geliĢmesi için sadece aĢk
olgusuna gerek duyulmaz; gerek duyulan bir diğer iletiĢim aracı ise aĢkla da
bağlantılı olan dildir.
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3.9.1.2- Dil Ve Sorumluluk/ Özgürlük
AĢk bağı, kendini en temelde dilde gösterir. ―Dil bana, sessizce beni dinleyen
kiĢinin özgürlüğünü, yani aĢkınlığını açınlar.‖ (Sartre, 2011, 482). Bu kamusal araç
benim ötekilerle iliĢki kurmamı sağlayan insanlık durumunun bir parçasıdır. Çünkü
dil kökensel olarak öteki öznelerle iletiĢim kurma aracımdır. Sartre, öznenin dil
vasıtasıyla kendi dıĢına çıkabildiğini ve dilin beni ifâde ettiğini belirtir; çünkü dilde
duygumuzu, davranıĢımızı, kendimizi ötekine aktarmıĢ ve kendimizi tanımlamıĢ
oluyoruz (Sartre, 2011: 480).
Kendimi ifade ettiğim andan itibaren ifade ettiğim Ģeyin anlamını, yani
sonuçta olduğum Ģeyin anlamını yalnızca kestirebilirim, çünkü bu açıdan
bakıldığında ifade etmek ve olmak aynı Ģeydir. BaĢkası her zaman oradadır,
mevcuttur ve dile anlamını veren Ģey olarak duyumsanır. Her ifade, her
davranıĢ, her sözcük, benim yönümden baĢkasının yabancılaĢtırıcı
gerçekliğinin somut deneyimidir (Sartre, 2011: 481).
Öznelerle dolu bir dünyada dil icat olunmuĢ değil bilakis dil kökensel olarak
öteki ile iliĢkiyi, teması varsayar; yani dil ötekinin tanınması içinde verilir. Dilin
varlıkla olan bağını göz önünde bulunduracak olursak Heidegger‘in dile yüklediği
―dil, varlığın meskenidir‖ anlamı yerindedir. Ġnsan diğer yeteneklerinin yanı sıra dil
sahibi olan bir varlık değildir. Aksine dil varlığın evidir; insan onun içinde ikamet
ederek varlığın hakikatini korur ve onu dinleyerek ek-siste olur (Heidegger, 2015:
25). Sartre bu noktada Heidegger gibi düĢünür ve dilin insan denen varlığın bir
içgüdüsü olmadığını, öznenin icadı olmadığını belirtir. Sartre dilin, insan özünün bir
parçasını oluĢturduğunu, insanın en eski etkinliği olduğunu söyleyerek dilin eylem
karakterine sahip olduğunu ifade eder; bu eylem Ģekli ise konuĢmaktır (Biemel,
1984: 25). Çünkü konuĢmak eylemde bulunmak demektir. Sonuç olarak dil, kiĢinin
öteki ya da kamusal alanla temasın bir baĢka göstergesi olarak kendini ıĢıldar. Dil,
ikili iliĢkinin aĢk, mazoĢizm formuna yardımcı olan bir araç iken bir yanıyla da
insanın toplumsalda iletiĢime de yardımcı olur. ġimdi ise kamusalın diğer bir kipi
olan mazoĢizm anlatılmaya çalıĢılacaktır.
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3.9.1.3- Mazohizm Ve Sorumluluk/ Özgürlük
AĢkın mazoĢizm yönüne dikkat çeken Sartre; burada kiĢinin baĢkası için
kendini nesne konumuna soktuğunu belirtir.

MazoĢizmde kiĢinin sübjektifliği

ortadan kalkar ve öteki için bir kendinde varlığa dönüĢür. ―MazoĢizmde
sübjektifliğin ortadan kaldırılması düĢünceli bir tarzda iç dünyada görülür. MazoĢist,
kendini baĢkası için bir ―kendi baĢına‖ya çevirir. O, kendisini baĢkasının malı
edebilecek Ģartları hazırlar; böylece bilerek obje durumuna düĢer.‖ (Magill, 1971:
98). Bu olguda kiĢi kendi öznelliğinden çıkmak ve kurtulmak için ötekinin
öznelliğinde kaybolmaya doğru atılımda bulunur.
…baĢkasının bana nüfuz etmesine ve kendi özneliğimden kurtulmak için
onun özneliği içinde kaybolmaya doğru atılımda bulunurum. Bu giriĢim
somut düzlemde mazoĢist tavırla ortaya çıkar: baĢkası benim baĢkası-içinvarlığımın temeli olduğuna göre, kendimi varetme iĢini baĢkasına emanet
ettiğimde, bir özgürlük tarafından kendi varlığı içinde temellendirilen bir
kendinde-varlıktan baĢka bir Ģey olmayacağım… Dolayısıyla tümüyle nesnevarlığımda angaje olmaya çabalanın, nesneden baĢka bir Ģey olmak istemem,
baĢkasında dinlenirim; ve bu nesne-varlığı utanç içinde duyumsadığımdan,
utancımı nesnelliğimin derin imi olarak arzular ve severim; ve baĢkası da
cinsel arzu aracılığıyla beni nesne olarak kavradığından, arzulanmak isterim,
utancın içinde kendimi arzu nesnesi yaparım (Sartre, 2011: 486).
Arzumu sevmemdeki etken, cinsel anlamda kendimi baĢkası için –baĢkasının
huzurunda kendimi ete dönüĢtürürüm.- ete dönüĢtürmemde ve bundan alacağım
tutkuda yapmaktadır (Blackham, 2005: 125). Sartre‘a göre, kiĢinin bunu
yapmasındaki temel neden sevilme tasarısının sağlanmasını istemektir. Dolayısıyla
kiĢi, sevilmek için kendi özgürlüğünü baĢkasının eline verebilmektedir. AĢkın
doğasında ortaya çıkan bu sapma, ister istemez akla Sartre‘ın baĢkaları cehennemdir
sözünü getirmektedir.
3.9.1.4- Kayıtsızlık Ve Sorumluluk/ Özgürlük
Kayıtsızlık kavramını Sartre, kendi için varlığın kendinde varlıkla iliĢkisi
bağlamında kendi için varlığın yönelimselliğini olanaklı kılan ve kendinde varlığın
bilinçsiz varlığına gönderme yapan bir olgusallığın ifâdesi olarak kullanır.
―Kendindenin benim dıĢımda kalan bu kayıtsızlığı [indifference] olmaksızın, bizatihi
yapmak nosyonu anlamını kaybederdi ve bunun sonucunda özgürlüğün kendisi de
çökerdi.‖(Sartre, 2011: 634-635). Özgürlük bu kayıtsızlığa karĢı sadece bir direniĢi
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temsil etmez; bunun yanında bir tür zaferi de ima eder: ―Özgürlük, yalnızca, esasen
kayıtsız olan kendindelerin direniĢ1er olarak görünecekleri çerçeveyi oluĢturmakla
kalmaz, ama genel olarak bizatihi projesi, bu direniĢler karĢısındaki zaferiyle,
direnen bir dünya üzerindeki yapma projesidir.‖ (Sartre, 2011: 635).
Kayıtsız olarak var olan kendinde varlık karĢısında kendi için varlık,
nesnelerin tersliğini, kendi yolunu belirleyip sorumluluğunu üstlenerek ve nesnelere
anlam kazandırarak gerçekleĢtirir. Tercih edilen amaç, tüm engelleri aydınlatır.
Bununla birlikte söz konusu amaç kendisini dünyada atılmıĢ bir vaziyette bulan
kendi için varlık açısından vardır. Kendi için varlık kayıtsızlığın ortasına atılmıĢtır ve
bu atılmıĢlığına anlam vermekle yükümlüdür; dolayısıyla bir bakıma atılmıĢlığını
keĢfederek, içinde bulunduğu durumları, olayları yarattığı amaçlar dolayımında
anlamlı kılar.
Böylece Ģeylerin bize ters düĢme, bizimle uyuĢmama durumunu ve genel
olarak gizilgüçlüklerini seçilen amaç aydınlatır. Ne var ki amaç yalnızca
kendini kayıtsızlığın ortasında bırakılan olarak üstlenen bir kendi-için
açısından vardır. Bu kabullenme edimi aracılığıyla kendi-için bu olumsal ve
ham bırakılmıĢlığa, bir imlemden (signification) baĢkaca yeni bir Ģey
getirmez; bundan böyle bir bırakılmıĢlığı var kılar, bu bırakılmıĢlığın durum
olarak keĢfedilmesini sağlar (Sartre, 2011: 637).
Bizi Ģeylerden ayıran ana unsurun özgürlük olduğunu kabul eden Sartre
―…Ģeylerin olanca kayıtsızlık ve öngörülmezlikle var olmasını sağlayan‖ Ģeyin
özgürlük olduğunu savunur. Kendi için varlığı kendinde varlıktan ayıran Ģey
özgürlüktür. Ġnsan hiçlik aracılığıyla Ģeyleri var eder. Sartre‘a göre, Ģeylerin kayıtsız,
bağımsız görünmesine neden olan Ģey özgürlüktür. Sonuç olarak nesnenin
kayıtsızlığına direnip onda zafer kazanan insan, burada her seferinde olduğu gibi
yine özgürlüğünü –özgür olduğunu- gözler önüne sermektedir.
3.9.1.5- Sadizm Ve Sorumluluk/ Özgürlük
Sadizm, ötekine yönelip ötekini tam anlamıyla nesne hâline getirerek Ģiddet
uygulamak Ģeklinde gerçekleĢen bir özgürlük mücadelesidir. Sadizm kiĢinin baĢka
bir ten üzerinden kendini var etmeye çalıĢmasıdır. Bu olgu, cinsellik iliĢkisinde
görülmektedir.
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Sadizmin hedefi dolaysız sahiplenmedir. Ama sadizm kararsızdır, çünkü.
Yalnızca baĢkasının teniyle zevklenmez, bu tenle doğrudan bağlantı halinde,
kendi cisimleĢmemesiyle de zevklenir. Cinsel iliĢkilerin karĢılıklı olmamasını
[non-reciprocite] ister, ten aracılığıyla tutsaklaĢtırılmıĢ bir özgürlük
karĢısında özgür ve kendine mal eden güç olmaktan zevk alır. Bu yüzden
sadizm, teni baĢkasının bilincinde baĢka türlü mevcudiyete getirmek ister:
baĢkasına bir alet muamelesi yaparak onun bu tene mevcut olmasını ister,
onu, teni acı aracılığıyla mevcut kılar. Nitekim acıda, olgusallık, bilinci istila
eder ve sonuçta düĢünümsel bilinç üzerine düĢünülmemiĢ bilincin
olgusallığıyla büyülenir. Dolayısıyla acı aracılığıyla gerçekten de bir
cisimleĢme vardır. Ama acı aynı zamanda da birtakım aletler aracılığıyla
sağlanır; iĢkenceci bir kendi-içinin bedeni acı veren bir aletten baĢkaca bir Ģey
değildir. Kendi-için böylece ve en baĢtan itibaren baĢkasının özgürlüğünü
aletsel yoldan kapmanın, yani tahrik eden, avuçlayan, kavrayan, vb. kiĢi
olmayı bırakmaksızın bu özgürlüğü tenin kalıbına dökmenin yanılsamasını
seçebilir (Sartre, 2011: 511).
Bu sadistçe eylem ten üzerinden baĢkasının özgürlüğünü hapsolmaya
götürecektir. ―Sadist bu yüzden baĢkasının özgürlüğünün ten aracılığıyla böylece
tutsak edilmesinin görünür kanıtlarını isteyecektir.‖ (Sartre, 2011: 515). BaĢkasına
acı çektirme, ona egemen olma duygusundan alınan tat burada ortaya çıkmaktadır;
çünkü burada söz konusu olan, baĢkasının özgürlüğünün ele geçiriliĢidir.
Sadizmde insanın kendisinden çok, baĢkasının objeleĢtirilmesi yönünde bir
teĢebbüs vardır. Sadist, baĢkasının vücudunu bir alet olarak kullanmakla onu
bedenleĢtirmeye çalıĢır. BaĢkası onun ellerinde bir alet olur. Ve böylece
baĢkasının hürriyeti ortadan kalkar. Ancak bunun en basit Ģekli, bir kimsenin
baĢkasının hürriyetini kendine tahsis etmeye çalıĢmasıdır (Magill, 1971: 98).
Bu elde edilen özgürlük her ne kadar ötekini ten olarak görmeyle ya da onun
teni üzerinden yükselen bir özgürlük olsa da; Sartre bu özgürlüğün ortaya çıkması
olayı ya da nesnelleĢtirme olayının karĢılıklı olduğunu söyler. Neticede sadist tavrı
uyguladığım varlık bir öteki yani benim gibi özgürlüğü olan bir öteki. Bundan dolayı
o öteki de bana sadist bir tavırla yaklaĢabilir –buna gücü yeten bir varlık olarak―baĢkası daima sadist mukabelede bulunabilir ve onu kendinin dıĢında bir obje
yapabilir.‖(Magill, 1971: 98).
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IV. SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME

Sartre‘ın varoluĢçuluğundaki en önemli kavram, hiç Ģüphesiz özgürlüktür.
Özgürlük, kiĢinin yaĢamın her anında seçimlerle yüz yüze kalmasına yol açar.
Özgürlük meselesini irdelemek, öncelikle eylemde bulunan insanı, onun varlık
içindeki konumunu, varlık yapısını incelemek demektir. Tezin genel hatları itibari ile
Sartre‘da özgürlüğün nasıl anlaĢıldığı ve ne anlam ifâde etmiĢ olduğu üzerinde
durulmaya

çalıĢıldı.

yaklaĢımından

hareket

―Ġnsan

özgürlüğe

ederek

onun

mahkûmdur.‖
bu

anlayıĢı

diyen

ortaya

Sartre‘ın

bu

konulmaya

ve

değerlendirilmeye çalıĢıldı; dolayısıyla bu bağlamda onun varoluĢçuluğu da ortaya
konulmuĢ oldu.
Sartre‘ın varoluĢçuluğunu ve özgürlük anlayıĢını sağlıklı bir Ģekilde
değerlendirmek, ifâde etmek adına tezin uygun görülen yerlerinde Sartre‘ın
kullandığı kavramlardan bahsedilmeye çalıĢıldı; çünkü Sartre, kendinde varlık, kendi
için

varlık,

hiçlik,

sorgulama,

zamansallık,

bırakılmıĢlık/fırlatılmıĢlık,

yoksunluk/eksiklik, arzu, değer, olanaklılık, sorumluluk, eylem, bulantı/iç daralması,
öteki gibi kavramları kullanarak özgürlük anlayıĢını inĢâ etmeye çalıĢmıĢtır.
Ġlk olarak bu görüĢün ortaya çıkmasında katkıları olan Hegel, Husserl ve
Heidegger üzerinde duruldu. Bu filozofların Sartre‘ı ne denli etkilediklerine bakıldı.
Bunun yanında Sartre‘ın bu filozoflara bakıĢına ve onlara yönelttiği eleĢtirilere
değinilmeye çalıĢıldı; çünkü baĢta Hegel‘in diyalektik anlayıĢı, Husserl‘in
fenomenolojik yöntemi-yönelimselliği ve Heidegger‘in fırlatılmıĢlığı-dasein anlayıĢı
Sartre varoluĢçuluğunun oluĢmasında etkili olmuĢtur.
Sartre‘ın varoluĢçuluğu ve özgürlüğü ontoloji-fenomenoji temellidir. Bundan
dolayı özgürlüğün olduğunu söylemek veya üzerine konuĢmak için ilk olarak bir
varlıktan bahsetmek gerekir. Biz de özgürlük konusunun iyi anlaĢılması için Sartre‘ın
varlık anlayıĢına değindik. Sartre varlığın iki türü olduğunu belirtir. Bunlar kendinde
varlık ve kendi için varlık‘tır. Kendinde varlık nesne varlığı iken, kendi için varlık
bilinç sahibi insan varlığına tekâbül eder. Kendinde varlık kendi için varlığın tam
tersi bir Ģekilde özdeĢlik ilkesinin söz konusu olduğu varlıktır ve kendi için varlıktan
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önce vardır; dolayısıyla ancak bir bilince nesne olduğu ölçüde, kendi için varlığa
kendini/varlığını hissettirir. Nesneler alanı kendinde varlığın alanıdır; yani ne ise o
olan varlıktır ve tam da bu yüzden nedensizdir, yaratılmamıĢtır, zorunluluktan
bağıĢıktır, saçma ve fazlalıktır; dolayısıyla insan kendini, varlığını, çevresindeki
varlıkları nedensiz, anlamsız, saçma, yani fazla bulur. Varlık ―fazladan‖dır. Yani
olması kadar olmaması da olanaklı olandır. Bu, gerek kendinde varlık ve gerekse de
kendi için varlık olsun varlığın her iki biçimi için de geçerlidir. Burada bulunmamız
için bir neden yok, Ģu atkestanesi fazlalıktı; ben de fazlalıktım (Sartre, 2016a: 191).
Kendi için varlık ise tam olmayan, eksik olan, dolu olmayan ve kendini,
sürekli olarak tam kılma arzusu içinde bulan bir varlıktır. Kendi için varlığın bilinçli
oluĢu, onun bulunduğu zaman ve mekânın bilincinde olmasını sağlar. Kendi için
varlık olan bilinç sahibi insan kendini bu nesneler dünyasında bulur. Ve nesnenin
tamlığı karĢısında kendisinin eksik olduğunu anlar, bu da onda bir bulantıya yol açar.
Hiçliğin fark ediliĢi, yani özün olmayıĢının anlaĢılması insanda iç daralmasına yol
açar. Bulantı adlı eserde Roquentin‘in kendinde varlık karĢısında duyduğu his de ona
hiçliğin nedeni olduğunu, eksik olduğunu gösteren ve bunu onun yüzüne çarpan,
dolayısıyla onun varoluĢuna ait olan bir iç daralmasıdır. İnsanın varoluşu özünden
önce gelir sözünün de iĢâret ettiği gibi, insan önce var olur, sonra da sürekli olarak
kendini oldurarak özünü oluĢturur. Ġnsanın kendisini inĢâ etmesine yol açan aslî güç
ise onda bulunan özgürlüğüdür. Bu yetisinden dolayı insan sürekli kendini
aĢmaktadır (Moeller, 1969: 28). Ġnsan ne ise o olmayan ve ne değilse o olmaya
çalıĢan bir varlıktır; yani insan tamamlanmıĢ olmayıĢından diğer bir deyiĢle eksik
oluĢundan olayı sürekli olarak olanaklarla çevrilidir ve bu olanakları doğuran ise
onun varoluĢuna özgü olan özgürlüğüdür. Kendi eksikliğini fark eden insan bunun
huzursuzluğunu yaĢayarak bu hissi alt etmek için kendinde varlık gibi tam olmayı
arzular. Sartre, bu arzunun insanın kendi değerlerini yarattığını söylese de insan asla
tamamlanıp

bütünlenemeyecek

bir

varlıktır;

çünkü

onun

varoluĢsal

tamamlanmamıĢlığı hiçliğin ona doğuĢundan beri musallat oluĢundan kaynaklıdır.
Bu, insanın hayatla iliĢki kurmasına olanaklar açan ve onu ölümüne kadar tâkip eden
bir hiçliktir. Ġnsan ile dünya iliĢkisinin derin anlamı sorgulanırken, insan için
olumsuz cevapların dâimî olma imkânının olduğu görülerek varlığın hiçlikle olan
bağı ortaya çıkartılmıĢtır. Bu durum ―hiçliğin varlığa musallat olduğunun‖ ya da
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varlığın hiçlikle çepeçevre sarılı olduğunun bir ifâdesidir. Varlık ne olacaksa, o
olacağı Ģeyi de olmaması ölçüsünde bir olanaklılıklar varlığıdır; ama bu durum aynı
zamanda insanın varlığı sorgulaması sonucu ortaya çıkan Ģeydir. Böylelikle kendisini
kuĢatan varolanlar arasında insan, hiçliği dünyaya getiren varlıktır. Hiçlik de
özgürlük aracılığıyla dünyaya geldiğinden, Sartre‘ın düĢüncesinde varlığın yapısı
anlaĢılmadan insan özgürlüğünün de anlaĢılması söz konusu olamaz.
Özgürlüğün Sartre‘da ne anlama geldiğinin açıkça ortaya konulabilmesi için
insan-hiçlik-özgürlük kavramları incelenmiĢtir. Bu incelemenin sonucunda hiçliği
dünyada insan varlığının görünür kıldığı ve bu varlığın özgürlük ile aynı anlama
geldiği görülmüĢtür. Sartre, özgürlüğün insan varlığının ön-belirlenimsiz yapısından
hareketle ortaya çıktığını belirtir. Buradan hareketle insan varlığının önceden verili
bir öze sahip olmadığı açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Ġnsanın varlığı ile özgür oluĢu
arasında hiçbir fark yoktur; kendi için varlık, özgürlükle aynı Ģeydir. Verili bir özden
yoksun olan insan, bu yapısından dolayı sürekli kendini aĢma olanağına sâhiptir;
dolayısıyla insan, özünü gerçekleĢtirirken kendisini kesintisizce hiçleyen varlıktır;
bunu da özgürlüğü aracılığıyla yapmaktadır. Bu hiçleme geçmiĢ zaman ile Ģimdiki
zaman arasında bir kopuĢu/kopmayı gerekli kılar. Bilinç varlığı olan insan,
geçmiĢten kopuĢu kendisini sürekli geleceğe doğru atarak gösterir. Bu kopuĢ ise
hiçliğin ta kendisidir.
Ġnsanın kendi özünden hiçlikle ayrılması onun özgürlüğüdür ve insan
özgürlüğünün bilincine iç daralması içine düĢtüğünde varır. Sartre, iç daralmasını
bırakılmıĢ olmaklık kavramıyla anlamlandırmaya çalıĢır. Sartre‘a göre özgürlük,
hiçliğin dünyadaki varlığıdır. Kendi için varlık hiçliktir ve bu hiçlik ise özgürlüktür.
Ġç daralması, sıradan duygulardan farklı olarak kiĢinin kendisi karĢısında duyduğu
hisse –o varoluĢsal âna- iĢâret eder; dolayısıyla bu kavramın ne olduğuna ayrıntılı bir
Ģekilde bakılmaya çalıĢılmıĢtır.
Ġç daralması kendi üstüne dönen bilincin sorgulamayı kendisine yönelttiği
andaki düĢünümsel durumuna tekâbül eder. Bu his Sartre‘a göre insana dıĢardan
gelmez; tam tersine insanın varlığının bilincine ulaĢması anlamında insana içeriden
gelir ve bundan dolayı da insana özgürlüğünü keĢfetmesinde yardımcı olur. Bununla
birlikte söz konusu duygu, insana bazen dayanılmaz derecede ağır gelir ve insan
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bundan kaçmak için bir takım yollara sapar; örneğin bir din çatısı altına sığınmak ya
da determinizm kıskacına kapılmak; toplumsal tabulara boyun eğmek vb. gibi.
Elbette Sartre bu söz konusu yolların hiç birisinin insandaki iç daralmasını tam
anlamıyla ne giderebildiğini ne de hafifletebildiğini belirtir. Ġç daralmasından kaçıĢ
ya da kurtuluĢ yoktur; çünkü o, tam da insanın kendisidir.
Bütün yapıp etmeler, eylemler insana bir sorumluluk yükler, bu da insanda iç
daralması yaratır. Özgürlüğünün ve sorumluluğunun farkına iç daralması içinde
ulaĢan insan, kendisini eyleme sürükleyerek kendi için olanaklı olanları gerçekleĢtirir
ve bu sayede olanaklarını keĢfetmeye baĢlar.
Kendini bu dünyaya bırakılmıĢ/fırlatılmıĢ olarak bulan insan, varoluĢuyla
birlikte kendisini bir sürü gerekliliklerle karĢı karĢıya, yani bir sürü tasarının içinde
bulur. Ġnsan, kararlarını verirken yapayalnızdır ve bundan dolayı da iç daralması
çekmektedir. O, iç daralması çekerek sorumluluğunun yükünü kendi omuzlarının
üzerine alacaktır; bu bağlamda iç daralmasının Sartre felsefesinde insanı eyleme iten
etkin güç olduğu görülmüĢtür. Bununla birlikte iç daralması her ne kadar
kaçamayacağımız bir olgu olsa da Sartre insanın kötü niyet-kötü inanç ile bu iç
daralmasını görmezden geldiğini belirtir. Kötü niyet-kötü inanç kiĢinin kendine karĢı
yalan söylemesi, kendini aldatması durumudur. Yani kendi bilinçliliği, hiçliği ve de
özgürlüğü ile yüzleĢememe durumudur. Örneğin eĢcinsel olan birinin bu durumunu
kendinden saklaması, onun sorumluluğunu almaması ve kendini kandırması bir kötü
niyet-kötü inanç sonucudur.
Sartre‘ın özgürlük anlayıĢında diğer önemli bir kavram ise eylemdir. Eylemin
ilk Ģartı özgürlüktür. Dolayısıyla eylem/edim ile özgürlük arasında sıkı bir bağ
vardır. Özgürlük durumunun açıklanmasında eylemin dokusuna bakılmıĢtır.
Sorumluluk ise özgür bir Ģekilde gerçekleĢtirilen eylem ile ortaya çıkan borcun
üstlenilmesi anlamına gelmektedir. Sorumluluk kavramının bu bağlamda Sartre için
ne anlam taĢıdığı ayrıntılı bir Ģekilde verilmeye çalıĢıldı.
Son olarak insanın kamusallığı ve bu kamusallık bağlamında öteki ile nasıl
bir iliĢkimiz olduğu ve özgürlüğün ben ve öteki için ne anlama geldiği ve nasıl
gerçekleĢtiği üzerinde durulmuĢtur. Sartre‘a göre, öteki, özgürlüğüm için önemlidir;
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çünkü insan bir yanıyla toplumsal bir varlık, toplumda yaĢayan bir varlıktır. Bundan
dolayı öteki ile iliĢkimiz esasında birbirini tanıma, kabul etme iliĢkisine dayanır;
dolayısıyla bu temas özgürlüğün açımlanmasında önem taĢımaktadır. Bu iliĢkisellik,
her iki tarafın birbirini nesne olarak konumlandırma mücâdelesi ve bu bağlamda
öznelliğini dıĢa vurmaya çalıĢması biçiminde ortaya çıkmaktadır. Öteki ile
giriĢtiğimiz olgu kendini; aĢk, dil, mazohizm, kayıtsızlık, sadizm gibi kimi baĢat ve
ikincil kavramlarda göstermektedir. Bu kavramlara da özgürlük bağlamında gerektiği
kadarıyla değinilmiĢtir.
Sartre‘ın birinci dönem yapıtlarına bakıldığında onun kaçınılmaz türden bir
özgürlüğü savunan bir varoluĢçu olduğu söylenebilir. Biz de bu çalıĢmamızda bu
Ģekilde anlaĢılan özgürlüğün nasıl oluĢtuğunu irdelemeye çalıĢtık. Bu bağlamda onun
birinci döneminin en önemli ve ünlü metni olan Varlık ve Hiçlik bize yol gösterici
oldu. Bu yetkin yapıtta Sartre genel olarak ontolojik fenomenoloji yaparak özgürlüğü
ortaya koyar. Sonuç olarak özgürlüğün, Sartre‘a göre, insanın kendi içinde bulunan
hiçlikle ilgisi olan bir sınırsız seçim yapabilme iradesi olduğu söylenebilir. Sartre‘ın
dediği gibi özgürlük, insan varoluĢunun kendisidir; hâliyle seçim yapmamak bile bir
seçim yapmıĢlığı, yani bir özgür oluĢu gösterir; çünkü seçmemek de aslında
seçmemeyi seçmektir (Michel, 1985: 129). Böylelikle Sartre‘ın, en temelde, bizlere
özgürlüğün yapısal olarak kaçınılmazlığını göstermiĢ olduğu söylenebilir.
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